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Resumo:  

 
O autor faz uma análise geral do regime de complementaridade nos termos do Estatuto de 
Roma e da jurisprudência do Tribunal Penal Internacional. Para tanto, é estabelecido o 
ponto de partida do advento do princípio da complementaridade, nomeadamente, a refuta 
ao princípio utilizado na relação entre jurisdições internacional e nacional pelos tribunais 
criados após a Segunda Guerra Mundial e os tribunais ad hoc do Conselho de Segurança 
da ONU. Após o exame da efetiva construção do princípio da complementaridade no 
processo de estabelecimento do TPI, faz-se uma análise do resultado das negociações - as 
bases jurídicas desse princípio no Estatuto de Roma. Em primeiro lugar, enfrenta-se o 
artigo 17 do Estatuto, que traz as normas materiais da complementaridade e tem como 
ponto focal a boa fé das atividades estatais, abrangendo as hipóteses de falta de vontade de 
agir (que por sua vez engloba a subtração do indivíduo de sua responsabilidade penal, 
atraso injustificado e a falta de independência e imparcialidade) e a inabilidade estatal, 
além do princípio do ne bis in idem, que tem íntima relação com a complementaridade e 
está previsto no artigo 20 do Estatuto.  Percebe-se, então, que certas subjetividades 
criticadas no advento do texto permaneceram, restando ao Tribunal definir conceitos 
através do controle de complementaridade. Esse controle é realizado tanto pela Promotoria 
do Tribunal, preliminarmente, com base nos artigo 15 e 18 - ênfase na necessidade de 
autorização da Corte para início de investigações em atuação proprio motu, quanto pelos 
Juízos do Tribunal, no âmbito do artigo 19, de ofício ou litigiosamente, através de 
impugnações de admissibilidade, que compreendem o controle de complementaridade. Por 
causa da subjetividade e falta de depuração de conceitos, em especial no que tange à 
inatividade estatal, inserida na primeira etapa do “macro-teste” de admissibilidade, as 
Câmaras do Tribunal criaram construções jurisprudenciais, com base no Estatuto, em que, 
para que um caso seja inadmissível perante à Corte, é necessário que ele compreenda a 
mesma pessoa e (substancialmente) a mesma conduta do caso internacional, assim como é 
necessário que o procedimento nacional seja um espelho do internacional. Entretanto, o 
teste da “mesma pessoa/mesma conduta” e a metodologia do espelhamento, que encontram 
críticas mesmo dentro do Tribunal, parecem se distanciar do caráter complementar do 
Estatuto, em sendo que criam um limiar demasiado alto para a inadmissibilidade de um 
caso. 
 
Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional. Complementaridade.  Admissibilidade.  
Estatuto de Roma. 
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Abstract:  
 
The author proceeds in an overall analysis of the complementarity regime presented by the 
Rome Statute and the jurisprudence of the International Criminal Court. In that regard, the 
starting point of the advent of the principle of complementarity is established, namely, the 
rejection to the principle applied in the relation between international and national 
jurisdictions by the tribunals created after the Second World War and the ad hoc tribunals, 
created through the UN Security Council. After examining the effective construction of the 
complementarity principle in the establishment process of the ICC, it is analyzed the 
results of negotiations – the legal basis of this principle in the Rome Statute. Firstly, the 
article 17 of the Statute is faced, as it brings the substantial norms of complementarity, and 
is focused on the good faith of State’s activities, encompassing the hypotheses of 
unwillingness (that in its turn covers shielding, unjustified delay and lack of independence 
and impartiality) and the inability of the State, besides the principle of ne bis in idem, 
which has deep relation to complementarity, and is laid in article 20 of the Statute. It can 
be seen that certain subjectivities criticized on the advent of the text remained, resting on 
the Tribunal the task to define concepts through complementarity assessment. This 
assessment is performed either by the Prosecutor of the ICC, preliminarily, based on 
articles 15 and 18 – emphasis on the necessity of the Court’s authorization to initiate 
investigations regarding proprio motu powers, as well as by the Chambers of the Court, 
based on article 19, ex officio or litigiously, through admissibility challenges, that 
comprehend complementarity assessment.  Due to the subjectivity and lack of depuration 
of concepts, in special reference to State’s inactivity, inserted in the first limb of the 
“macro-test” of admissibility, the Chambers of the Court created case-law constructions, 
based on the Statute, in which for a case to be inadmissible to the Court, it is necessary that 
it comprehends the same person and (substantially) the same conduct of the international 
case, in addiction that the national procedure mirrors the international one. However, the 
“same person/same conduct” test and the mirror methodology, which are criticized even 
within the Court, seem to distance themselves from the complementarity character of the 
Statute, as they create a too high threshold for a case to be inadmissible.  
 
Key-words: International Criminal Court. Complementarity. Admissibility. Rome Statute. 
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1. Introdução 

 

A evolução do direito internacional penal encontra respaldo na necessidade de dar 

fim a impunidade de indivíduos que cometam crimes tão graves que foram erigidos à 

categoria de crimes internacionais. Assim, a tentativa de criação de tribunais internacionais 

dessa sorte pode ser traçada até o século XV (Neto, 2014). Entretanto, a criação de 

tribunais penais internacionais esbarra no direito/dever soberano dos Estados em julgar 

crimes quando tenham competência para tanto (Solera, 2002) – trata-se, enquanto dever, 

do princípio do aut dedere aut judicare (“extradite ou julgue”). Desse modo, é necessário 

que se estabeleça um princípio, na criação do tribunal, que regulamente o relacionamento 

entre essa nova jurisdição internacional e a jurisdição nacional.  

O primeiro ponto dessa dissertação situará o leitor no ponto de partida para o 

estabelecimento da princípio regulador escolhido para o Tribunal Penal Internacional. 

Desse modo, far-se-á uma análise do relacionamento entre os tribunais penais 

internacionais não permanentes que precederam o TPI. São esses tribunais os criados no 

ambiente após a Segunda Guerra Mundial – Tribunal Militar Internacional (Nuremberg) e 

o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente (Tóquio), além dos tribunais ad 

hoc criados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. São tribunais cuja origem 

diferem daquela do TPI, mas foram de suma importância para o seu estabelecimento, em 

especial no que tange à superação das críticas realizadas à esses tribunais (Solera, 2002), o 

que tem íntima relação com a escolha da complementaridade para o Tribunal Penal 

Internacional. É necesário salientar que não serão abordados nesse trabalho os tribunais 

híbridos, posto que sua natureza mesma difere daquelas dos tribunais internacionais, posto 

que tem também um caráter nacional, além de serem contemporâneos ao TPI (De Lima, 

2012), não tendo tido influencia no seu processo de criação. 

Em seguinda, faz-se uma análise do processo de criação do princípio da 

complementaridade no Estatuto de um tribunal penal internacional permanente. Para tanto, 

é feito um pequeno escorço histórico sobre o advento de um tribunal dessa sorte, seguido 

do estudo das discussões e negociações sobre a complementaridade desde o Comitê Ad 

Hoc, criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas para aprofundar as discussões sobre 

o projeto de estatuto feito pela Comissão de Direito Internacional em decorrência da 

introdução de ideia de criação de um tribunal penal internacional permanente apresentada 
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por Trinidade e Tobago (Neto, 2014), passando em seguida pelas discussões no Comitê 

Preparatório (PrepCom), que teve como objetivo aprofundar as discussões sobre o projeto 

de estatuto e preparar terreno, e foi de suma importância para a realização da Conferência 

das Nações Unidas de Plenipotenciários para o Estabelecimento de um tribunal penal 

internacional, que ocorreu em julho de 1998, e na qual, sob muitas dificuldades, o Estatuto 

de Roma foi aprovado, e o princípio da complementaridade nele foi estabelecido 

(Bassiouni, 1999).  

Ultrapassada a necessária análise histórica do princípio da complementaridade, é 

devido passar ao regime da complementaridade – que comporta o princípio, normas 

materiais e procedimentais, além das importâncias construções jurisprudenciais realizadas 

pelo Tribunal. Assim, é mister primeiramente enfrentar o artigo 17 do Estatuto, que traz as 

normas materiais acerca do princípio da complementaridade – ou seja, os parâmetros 

utilizados pela Corte para definir quando um caso será (in)admissível perante o Tribunal, 

sendo esses parâmetros a falta de vontade de agir (que compreende a subtração do 

indivíduo de responsabilidade penal – ou “shielding”, o atraso injustificado e a falta de 

independência ou imparcialidade) e a inabilidade estatal em realizar procedimentos, além 

da inatividade estatal. Nesse sentido, cada um desses institutos será analisado com base na 

letra do Estatuto e nas considerações jurisprudenciais realizadas pelo Tribunal. Ainda 

nesse ponto será também observado o artigo 20 do Estatuto, que traz o princípio do ne bis 

in idem, no qual o indivíduo não pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo 

crime/conduta, o que por sua vez tem íntima relação com o princípio da 

complementaridade, em sendo que a coisa julgada nacional impede a admissibilidade de 

caso internacional – havendo exceções, como será visto. 

Feito o exame das normas materiais, passa-se ao estudo das normas procedimentais 

de complementaridade, ou seja, as regras que determinam o procedimento no qual o 

princípio da complementaridade, através das normas materiais, serão controladas. Os 

artigos 15 e 18 do Estatuto de Roma trazem o controle preliminar de complementaridade, 

realizado à partir da atividade da Promotoria do Tribunal – entretanto com participação dos 

juízos da Corte, como será visto. Ademais, seguindo a evolução das investigações e 

procedimentos, o controle passa a ser realizado sob os auspícios do artigo 19 do Estatuto, 

que estabelece as impugnações de admissibilidade – as quais por sua vez abrangem o 
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controle litigioso de complementaridade, além da possibilidade de controle de ofício pelo 

Juízo competente. 

Em seguida, passa-se à análise da jurisprudência da Corte em relação a inatividade 

estatal, ponto crítico da admissibilidade em complementaridade, com o breve estudo das 

duas construções do Tribunal em relação ao controle desse instituto: o teste da “mesma 

pessoa/mesma conduta” e a metodologia do espelhamento – construções estas que tiveram 

grande influência no limiar de inadmissibilidade estabelecido pelo Estatuto, e assim sendo 

no próprio princípio de complementaridade (Stahn, 2015). 

 Esse trabalho se utiliza do método lógico-dedutivo, e se baseia na análise de 

doutrina especializada, jurisprudência do Tribunal Penal Internacional e do Tribunal Penal 

Internacional para a Ex-Iugoslávia, além do Estatuto de Roma (“Rome Statute”) e das 

Regras de Procedimento e Evidência (“Rules of Procedure and Evidence”) do Tribunal 

Penal Internacional. É válido salientar que durante o curso dessa tese, serão utilizos os 

termos “artigo” para o texto presente no Estatuto, e “regra” para o texto presente nas 

Regras. 

 É também mister salientar que, em razão de corte metodológico, não serão 

abordados qualquer efeitos decorrentes do princípio da complementaridade que não 

estejam presentes no Estatuto de Roma. Esses efeitos, como por exemplo a 

complementartidade positiva (cooperação mútua entre jurisdições) (Stahn, 2011), 

decorrem de um entendimento do princípio da complementaridade diverso daquele que 

esse trabalho se propõe a analisar, e desse maneira, embora reconhecendo as suas 

existências, abstem-se em analisa-los. 

Ainda no que tange ao corte metodológico, não serão tratadas as proposições de 

delegações nos procedimentos negociais da Conferência das Nações Unidas de 

Plenipotenciários para o Estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional, visto que a 

miríade de propostas que naturalmente ocorrem num processo negocial internacional seria 

contraproducente, mesmo porque, como será visto, os textos mais importantes referentes 

ao princípio da complementaridade em Roma não decorreram das delegações dos Estados, 

mas dos órgãos da Conferência. 
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2.  As relações entre tribunais penais internacionais não permanentes e as jurisdições 

nacionais 

 

 Antes da criação do Tribunal Penal Internacional, em 1998, precederam-no 

tribunais internacionais que tiveram o objetivo de julgar crimes considerados 

internacionais, em situações específicas, nomeadamente os tribunais do pós-2ª Guerra 

Mundial e os tribunais ad hoc criados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas na 

década de 1990. Esses tribunais forçaram a evolução do direito internacional penal, além 

de pavimentar o caminho para a criação de uma corte penal internacional da caráter 

permanente. 

 Assim como o TPI, eles tiveram que se relacionar com jurisdições internas. 

Todavia, em face de suas criações e de seus contextos históricos, o princípio regente dessas 

relações diferiu do que hoje subsiste no Estatuto de Roma.  

 Desse modo, é preciso realizar um breve panorama acerca desses tribunais e de 

suas relações com as jurisdições domésticas, a fim de, no decorrer desta dissertação, 

entender a importância do princípio e do regime adotados no que concerne as relações 

entre a jurisdição do TPI e as nacionais. 

 Para os fins dessa dissertação, neste capítulo somente serão abordados os tribunais 

penais internacionais não permanentes que foram efetivamente instituídos1 em sendo que 

os mesmos preveem uma relação entre a jurisdição internacional e nacional, mesmo que 

sob uma perspectiva de hierarquia vertical.  

 

2.1. Os tribunais do pós guerra 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, foi possível perceber, desde antes da 

Declaração de Moscou, a vontade dos Aliados em julgar os responsáveis pelas atrocidades 
																																																								
1 Em se tratando de tribunais penais internacionais, suas origens podem ser traçadas até 1474, com o 
julgamento de Peter Von Hagenbach, que teria cometido, enquanto governante da cidade de Breisach (na 
atual Alemanha), crimes de homicídio, estupro, taxação ilegal e confisco de propriedade privada. Com a 
queda do Duque de Burgundy, em face de uma coalizão entre Áustria, França, Bern e outras cidades, Von 
Hagenbach foi capturado e julgado por um tribunal ad hoc, constituído pela coalizão supracitada ainda que 
ainda sob os auspícios do Sacro Império Romano-Germânico (Greppi, 1999). Não se trata de um tribunal 
internacional per se, mas de fato foi instituído para o julgamento de crimes que hoje tem caráter 
internacional. Já após a 1ª Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes previu a criação de um tribunal especial 
para o julgamento do Kaiser Guilherme II, entretanto a Holanda, sob alegações de que “as acusações 
dirigidas contra o antigo imperador, eram de natureza política e não jurídica”. Assim, o tribunal não foi 
instituído (Feio, 2001) . 
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cometidas pelos seus opositores durante o período2. Em 13 de janeiro de 1942, foi feita 

uma Declaração Comum, na Conferência Interaliados no Palácio de St. James, em 

Londres, pelos países aliados, em que já se exprime a necessidade de responsabilização 

penal, com base no direito das gentes (De Lima, 2012)3. 

Algumas reuniões se seguiram, em 1942 e no ano seguinte, nas quais os aliados 

paulatinamente afirmavam a vontade de julgar os nazistas (Neto, 2014). Ainda em 1943  

foi feita a Declaração de Moscou, na qual Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, 

de modo mais veemente, reiteraram a vontade conjunta de julgar qualquer cidadão alemão 

que tenha cometido crimes durante a 2ª Guerra Mundial 

 É importante apontar, contudo, que o consenso entre os chefes de estados dos 

países aliados precisou ser primeiramente acertado para que se pudesse chegar à ideia de 

um tribunal internacional – Winston Churchill “preferia perseguir os nazistas e 

simplesmente executá-los, em vez de julgá-los” (Neto, 2014). 

Através da Conferência de Londres, com o fim da guerra, estabeleceu-se a Carta do 

Tribunal Militar Internacional - ou Tribunal de Nuremberg, cidade que o abrigou -, 

assinada pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética (De Lima, 2012), 

um tribunal de vencedores para vencidos.  

O Tribunal Internacional Militar para o Extremo Oriente - Tribunal de Tóquio, 

criado para julgar os responsáveis japoneses -, por sua vez, teve seu processo de criação 

por ordem do Comandante Supremo das Forças Aliadas, o general norte-americano 

Douglas MacArthur (De Lima, 2012) – seu modo diferente de criação, por uma 

proclamação militar, “jamais foi satisfatoriamente explicad[o]” (Neto, 2014), muito 

embora também se entenda que a atitude americana se deu para afastar qualquer atuação 

soviética (Bassiouni, 2009). 

																																																								
2 “(...) Foi somente com a Declaração de Moscou, assinada em 30 de outubro de 1943, entre os governos dos 
Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, que a política a ser adotada contra as forças do Eixo no 
encerramento das hostilidades ficou explícita, mormente porque fixou dois modos de repressão: o julgamento 
a ser realizado no local do cometimento do delito e com base no direito comum doméstico e o julgamento 
“dos grandes criminosos de guerra”, cujos delitos não possuem definição geográfica específica” (De Lima, 
2012) 
3	(…) 3. Placent parmi les buts principaux de la guerre le châtiment, par les voies d'une justice organisée, 
des coupables ou responsables de ces crimes - qu'ils les aient ordonnés, perpétrés, ou qu'ils y aient participé;  
4. Décident de veiller dans un esprit de solidarité internationale à ce que a) les coupables et responsables, à 
quelque nationalité qu'ils appartiennent, soient recherchés, livrés à la justice et jugés, b) les sentences 
prononcées soient exécutées. 
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 Esses tribunais, por terem sido criados com a característica ad hoc, ou seja, 

tribunais de exceção, e também na noção de “justiça dos vencedores”, tiveram então 

primazia sobre o exercício de jurisdição por cortes nacionais alemãs e japonesas. Isso se 

deu exatamente pela noção de que os perpetradores, num ambiente de criminalidade 

sistemática ou coletiva, não poderiam ser julgados por cortes nacionais, que integravam 

parte desses sistema, e “somente um adversário (...) poderia assegurar que a justiça seria 

feita, finda a guerra” (Cassese & Gaeta, 2013). A justiça de vencedores, cuja primazia era 

parte fundamentalmente importante, entretanto, seria a maior das críticas feita pelos 

tribunais do pós guerra. Note-se, contudo, que esses tribunais se encarregaram de julgar 

somente grandes criminosos de guerra4, enquanto tribunais menores, dentro das jurisdições 

nacionais mas sobre forte influência dos Aliados, julgavam criminosos de menor escala 

(Cassese & Gaeta, 2013).  

 Por fim, é importante salientar que esse tribunais foram importantíssimos para o 

direito internacional penal, pois acabaram por se tratar do seu marco originário, em sendo 

que até então nunca havia sido criado, efetivamente, uma corte para julgar indivíduos por 

crimes considerados internacionais, e os princípios adotados pelos tribunais, em especial o 

de Nuremberg, foram posteriormente adotados pela Comissão de Direito Internacional das 

Nações Unidas (De Lima, 2012). 

 

2.1.1. A relação entre jurisdições no Tribunal de Nuremberg e no Tribunal de Tóquio 

 

 A Declaração de Moscou foi o marco inicial na idealização tanto do Tribunal de 

Nuremberg, quanto da regência das relações entre jurisdições. Nela se afirma que os 

Estados terão jurisdição sobre os crimes cometidos em seu território5, e para os casos em 

que os crimes não tenham uma localização geográfica especificada, uma decisão conjunta 

																																																								
4 Por exemplo, a Carta do Tribunal de Nuremberg trazia, em seu artigo 6: “The Tribunal established by the 
Agreement referred to m Article 1 hereof for the trial and punishment of the major war criminals of the 
European Axis countries shall have the power to try and punish persons who, acting in the interests of the 
European Axis countries, whether as individuals or as members of organizations, committed any of the 
following crimes”. 
5	“At the time of granting of any armistice to any government which may be set up in Germany, those 
German officers and men and members of the Nazi party who have been responsible for or have taken a 
consenting part in the above atrocities, massacres and executions will be sent back to the countries in which 
their abominable deeds were done in order that they may be judged and punished according to the laws of 
these liberated countries and of free governments which will be erected therein (…)”. 
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dos aliados terá lugar – ainda sem se fazer referência à criação de um tribunal -, a fim de 

complementar a jurisdição nacional e evitar hipóteses de impunibilidade6 (Kleffner, 2008).  

 Com o fim da guerra e o advento da Carta do Tribunal de Nuremberg, saiu-se da 

ideia de uma decisão soberana estatal para a criação de uma jurisdição, ainda que não num 

sentido internacional puro, mas decorrente da jurisdição nacional e exercitada 

internacionalmente (Kleffner, 2008).  

 A Carta do TMI, enquanto tenha delimitado a competência do tribunal em razão do 

local e da pessoa, além da particularidade geográfica, trazia para sua competência o 

julgamento dos “maiores criminosos de guerra” (El Zeidy, 2011), apontando então para um 

jurisdição exclusiva em razão da pessoa (Jessberger, 2009). Entretanto, não determinou 

especificamente como se dariam as relações entre o tribunal internacional e as cortes 

domésticas nesse sentido. Em contrapartida, o Acordo de Londres estabelece que nada 

disposto naqueles documentos seriam obstáculos no exercício jurisdicional nacional7, 

sugerindo então a concorrência jurisdicional (Kleffner, 2008).  

 Desse modo, é somente possível fazer delineações do que se pretendia no que tange 

as relações entre jurisdições internacional e nacional: o Acordo de Londres, remetendo à 

Declaração de Moscou, também traz a diferenciação entre crimes com localização 

geográfica especificada e não especificada – e assim apenas os perpetradores desta 

categoria poderiam ser julgados pelo TMI (Kleffner, 2008). 

 Uma maior delineação das relações entre jurisdição internacional e nacional está 

presente no documento “Control Council Law n. 10”. Esse diploma, exarado pelo 

Conselho de Controle, órgão criado pelas potências aliadas, estabelecia os julgamentos, em 

cada zona de ocupação na Alemanha dividida, de cidadãos alemães e não alemães dos 

crimes enumerados na mesma lei (Neto, 2014), resolvendo o problema de alocação de 

casos com base no nível de responsabilidade do perpetrador e categorizando então os 

julgamentos entre cortes nacionais, ocupacionais e o TMI (El Zeidy, 2011). Nesse sentido, 

a lei sugere que o tribunal internacional terá a palavra final em conflitos de competência 

entre jurisdições (Kleffner, 2008). Assim, é apresentada uma noção superficial de primazia 

do TMI sobre as jurisdições nacionais ou da ocupação. 

																																																								
6 “The above declaration is without prejudice to the case of German criminals whose offenses have no 
particular geographical localization and who will be punished by joint decision of the government of the 
Allies”. 
7 “Nothing in this Agreement shall prejudice the jurisdiction or the powers of any national or occupation 
court established or to be established in any allied territory or in Germany for the trial of war criminals”. 
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 Por sua vez, do mesmo modo que o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Tóquio 

(ou Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente – TMIEO) também fora 

estabelecido para o julgamento dos maiores criminosos de guerra – determinando assim a 

priori uma competência ratione personae (El Zeidy, 2011).  

 A Carta do TMIEO, também à semelhança da Carta do TMI, não especifica as 

relações com outras jurisdições, e assim como na experiência ocidental, a alocação de 

casos foi determinada com base no nível de responsabilidade – chegando no TMIEO 

apenas aqueles de maior nível, reduzidos de uma lista de mais de 100 até 28 acusados 

(Tonani, 2010), enquanto os criminosos de menor nível seriam julgados por comissões e 

tribunais militares nacionais (El Zeidy, 2011). 

 Portanto, no modo em que alocação de casos foi estabelecida para os Tribunais do 

pós-guerra, não foi necessário realizar uma depuração do regime de relações entre 

jurisdição internacional e jurisdições nacionais, em razão do princípio da primazia 

(Schabas & El Zeidy, 2015).  

 

2.2. Os tribunais ad hoc criados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e o 

princípio da primazia 

 

Durante a década de 1990, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, diante de 

determinadas situações que ensejaram a sua atuação sob a égide do capítulo VII da Carta 

das Nações Unidas8 (Neto, 2014) e na falta de um tribunal penal internacional permanente, 

criou dois tribunais penais internacionais: o Tribunal Penal Internacional para a Ex-

Iugoslávia9 (doravante TPI Ex-I) e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda10 (TPIR). 

Esses tribunais superaram a noção de “justiça de vencedores” que permeou os 

tribunais do pós-guerra, já que foram criados pelo Conselho de Segurança das Nações 

																																																								
8 A decisão interlocutória do TPI Ex-I no caso Tadic parece dirimir ao menos as críticas referentes a origem 
tanto deste tribunal, quanto ao TPIR. No bojo da decisão, a Câmara de Apelações foi instada a se pronunciar 
sobre os argumentos de fundamentação ilegal do TPI Ex-I, ou seja, se o Conselho de Segurança tinha 
competência para criá-lo, e sob qual fundamentação legal. A Câmara, então, insta que o TPI Ex-I foi criado 
sob a égide do capítulo VII da Carta das Nações Unidas e, mais especificamente, que a sua fundamentação 
encontra lugar no artigo 41, fazendo salientar que as hipóteses previstas neste artigo não são numerus 
clausus, mesmo porque limitar os meios de atuação do Conselho de Segurança no âmbito do referido 
capítulo seria afastar uma discricionariedade necessária ao órgão no que tange a manutenção da paz e 
segurança sob o uso da força. Mais ainda, a Câmara do TPI Ex-I constata a criação do tribunal sob “normas 
jurídicas válidas”. 
9 Criado pela Resolução 827/1993. 
10 Criado pela Resolução 955/1994. 
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Unidas. Ainda assim, foram criticados por serem tribunais criados ex post facto, sendo 

tribunais de exceção, exaltando mais uma vez a necessidade de uma justiça internacional 

permanente, que pudesse superar essas críticas institucionais (Menezes, 2013), e nesse 

sentido, acabaram por fomentar na comunidade internacional, devido aos seus sucessos, a 

criação de um tribunal de sorte permanente11.  

O TPI Ex-I foi estabelecido em 1993 para julgar crimes contra a humanidade, 

genocídio, violações de direito humanitário e das Convenções de Genebra. Seu advento se 

deu ainda no decorrer do conflito nos Balcãs, marcado por uma grande divulgação 

midiática. O CSONU, instado a tomar uma decisão, mas sem a intenção de utilizar do uso 

de força militar, preferiu pela criação de um tribunal internacional como medida judicial 

apropriada (Sharaga, 2009). 

Já o TPIR, por sua vez, foi criado em 1994, após o início da experiência de criação 

do TPI Ex-I. À altura da tomada de decisão do CSONU pela criação desse tribunal – feita, 

dentre outros motivos, para afastar a crítica de eurocentrismo do CSONU (Cassese & 

Gaeta, 2013) -, centenas de milhares de ruandeses já haviam morrido num curtíssimo 

espaço de tempo. Também sem a intenção de uso de força militar, o Conselho optou pela 

criação de outro tribunal internacional ad hoc, que tinha como sua competência os crimes 

de genocídio, crimes contra a humanidade e violações do artigo 3º das Convenções de 

Genebra (Cassese & Gaeta, 2013). Seu estatuto é fortemente espelhado naquele do TPI Ex-

I (Trahan, 2012). 

No caso desses dois tribunais, seus estatutos trouxeram expressamente o princípio 

de regência das relações entres as suas jurisdições e a de outros tribunais – a saber, a 

primazia dos tribunais ad hoc. A escolha por esse princípio se deu em face da situação 

política nos Estados – no TPI Ex-I, especificamente os conflitos étnicos na Iugoslávia 

impediriam a imparcialidade de procedimentos judiciais12 , ao passo que no Ruanda o 

colapso do judiciário traduzir-se-ia na inabilidade do Estado (Trahan, 2012).  Na prática, 
																																																								
11 “Although the ICTY and ICTR were limited both temporally and geographically to the conflicts in the 
former Yugoslavia and Rwanda, respectively, their overall successes provided a final spur to the emergence 
of the ICC, an organ of global jurisdiction reach and thus potentially able to respond to violations occurring 
anywhere. Furthermore, much jurisprudence had accumulated regarding the interpretation of the offences 
punishable in terms of the new Statute. Those seeking a permanent, effective, an politically uncompromised 
system of international criminal justice drew upon all these factors” (Cassese & Gaeta, 2013). 
12 “In fact, when national courts in the former Yugoslavia first started prosecuting early war crimes cases, 
ethnic bias often tainted the trials. By and large, majority ethnicities were more concerned with prosecuting 
crimes that minority ethnicities perpetrated against the majority, rather than crimes that the majority 
committed against minority ethnicities. Clearly, it would have been problematic for such ethnically tainted 
trials to have precluded ICTY prosecutions” (Trahan, 2012). 
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tomou-se como pressuposto da relação entre jurisdições a noção de que os judiciários dos 

Estados não seriam capazes de levar os criminosos à justiça (Jessberger, 2009). Fez-se 

necessário que, em meio à várias possibilidades, este fosse o princípio utilizado (Kleffner, 

2008).  

Em ambos os casos, a relação dos tribunais com a jurisdição doméstica é 

caracterizada pela primazia com concorrência entre os tribunais internacional e nacionais – 

para o TPI Ex-I segundo o artigo 9 de seu Estatuto e para o TPIR no artigo 8 de sua carta 

(De Lima, 2012). A qualquer momento, os Tribunais podem optar pela primazia de sua 

jurisdição, requerendo a deferência do caso para si. A concorrência entre jurisdições 

demonstra que o CSONU queria manter intacto o direito dos Estados em julgar criminosos 

no âmbito de sua competência, em sendo que as jurisdições nacionais seriam 

complementares às internacionais (Trahan, 2012), o que na prática significa a primazia 

destas. Note-se, contudo, que ambos os tribunais fizeram pouco uso da primazia para atrair 

casos à sua jurisdição (Jessberger, 2009).  

Procedimentalmente, quando o Promotor entender que está sendo exercida a 

jurisdição por parte de Estado de um crime sob a jurisdição do Tribunal – note que não é 

necessário que tenham iniciado investigações ou julgamento na esfera internacional -, o 

Promotor pode requerer informações ao Estado. Então de posse das informações, o 

promotor, por sua vez, pode entender que deve haver o exercício da jurisdição 

internacional em primazia em três hipóteses, nomeadamente: a) quando uma investigação 

ou julgamento de um indivíduo por crime internacional se der não com base no caráter 

internacional do crime, mas tomando-o como uma ofensa criminal ordinária (exceção ao 

princípio do ne bis in idem); b) inconfiabilidade da jurisdição nacional; e c) relevância ou 

intima relação de um caso investigado ou julgado por jurisdição nacional à um caso em 

julgamento pelos tribunais ad hoc (Cassese & Gaeta, 2013) 

 É mister atentar aqui para a expressa refuta ao julgamento de crimes internacionais 

como ordinários pela jurisdição nacional, fato que ensejaria a primazia da jurisdição 

internacional per se. O próprio TPI Ex-I expressou em decisões a noção de que o 

julgamento de crimes que tenham caráter internacional devem ser realizados sob essa 

égide, ao passo que não fazê-lo poderia sugerir o perigo de “punição inadequada” (Boas et 

al., 2011).  
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 Na prática, a primazia serviu para a melhor alocação de casos e, assim sendo, 

melhor uso de recursos financeiro e de pessoal: a jurisdição internacional atraia para si os 

casos de maior responsabilidade, deixando os outros para as jurisdições nacionais ou 

internacionalizadas (Kleffner, 2008).  

Mais ainda, a prática descendente da primazia opcional (em oposição à inicialmente 

intencionada, de levar casos da jurisdição nacional para a internacional) mostra que a 

possibilidade de “via de mão dupla” é necessária à uma “divisão racional de trabalhos” 

(Kreß, 2009). Na realidade, a quantidade de trabalho acumulado nesses Tribunais, além da 

pressão do CSONU para o término das atividades, ensejou tanto a criação de um artigo que 

possibilitasse a “descida” de casos, da jurisdição internacional à nacional, quanto a não 

atração de casos para a jurisdição internacional (Boas et al., 2011). 

Nesse sentido, em ambos os Estatutos, os artigos 11 bis regulamentam a 

possibilidade da prática descendente da primazia. Com textos quase idênticos, prevê-se que 

com a confirmação de acusação (para o TPI Ex-I especificamente antes do início do 

julgamento), os tribunais internacionais tem três opções: a) podem encaminhar o caso para 

o Estado em que o(s) crime(s) tenham sido cometidos; b) para o Estado em que o acusado 

tenha sido preso; ou c) para Estado que tenha jurisdição e esteja preparado e indique 

vontade em julgar.  

Não há, contudo, diretrizes para determinar quando um caso será encaminhado para 

a jurisdição nacional, apenas fazendo-se menção à “corte apropriada”. Desse modo, há 

uma discricionariedade dos órgãos de decisão – no caso do TPI Ex-I, uma “Banca de 

Encaminhamento” 13 , composta por três juízes que façam parte das Câmaras de 

Julgamento; no TPIR, uma das Câmaras de Julgamento – em definir quando o caso será 

direcionado. 

A visão da primazia como princípio regente das relações foi confirmada pelo TPI 

Ex-I, em decisão interlocutória no caso Tadic: 

 
Indeed, when an international tribunal such as the present one is created, 
it must be endowed with primacy over national courts. Otherwise, human 
nature being what it is, there would be a perennial danger of 
international crimes being characterised as "ordinary crimes" (Statute of 
the International Tribunal, art. 10, para. 2(a)), or proceedings being 
"designed to shield the accused", or cases not being diligently prosecuted 
(...) 

																																																								
13 Tradução do autor para o termo “Referral Bench”. 
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Percebe-se então uma visão de relação restritamente processual entre as jurisdições. 

Enquanto a decisão fala na necessidade primordial da primazia a fim de evitar “perigos” 

como o julgamento de crimes internacionais como domésticos, a escusa de acusados de sua 

responsabilidade penal (“shielding”), ou a indiligência em procedimentos, é possível 

inferir dois raciocínios: primeiramente, o fato próprio da escolha da primazia afasta 

qualquer possibilidade de aprofundamento na relação entre as jurisdições14, já que não se 

esbarra, nesse sentido, em nenhuma “área cinzenta” em relação a decisão de atrair 

determinado caso para a jurisdição internacional – a primazia opcional em si – ou o TPI 

Ex-I atrai ou não atrai; em segundo lugar, a consideração de que apenas o princípio da 

primazia, e nenhum outro, pode afastar as possibilidades de shielding e indiligência em 

procedimentos, sem ponderar sobre a posição de controle, a semelhança do que fora 

decidido nessa mesma decisão citada, em termos de competence de la competence15. 

Por fim, em relação aos dois tribunais ad hoc, por terem as competências 

geográfica e temporal limitadas, seus trabalhos findam após a realizam de todos os 

julgamentos. Assim, o Conselho de Segurança aprovou, em 2010, resolução que criou o 

“Mecanismo Residual para Tribunais Penais”, que une as estruturas do TPI Ex-I e do 

TPIR, a fim de continuar o exercício de suas jurisdições sem transferi-las ao Estado 

(Cassese & Gaeta, 2013).  

 

 

 

 

  

 

 

 

																																																								
14 As relações entre ambos os tribunais ad hoc e as jurisdições nacionais era de relativo isolamento, suspeição 
e antagonismo (Kleffner, 2008), o que corrobora com a noção de que a primazia impedia o estreitamento ou 
aprofundamento das relações jurisdicionais. Nesse mesmo sentido: “(r)egrettably, neither the ICTY nor the 
ICTR have had sustained relations with the national criminal justice systems of the states affected by the two 
respective conflicts. Thus, they leave no national legacy to sustain these national legal systems” (Bassiouni, 
2009). 
15 Ver nota de rodapé 8.	
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3. A complementaridade e o Estatuto de Roma 

 

O princípio da complementaridade é uma das bases do Tribunal Penal 

Internacional, e deve ser visto como uma conciliação entre duas jurisdições – internacional 

e as nacionais – assim como resultado da evolução crítica dos tribunais penais 

internacionais anteriores. É devido, então, analisar como se deu a escolha desse princípio e 

a sua definição precisa durante todo o processo de desenvolvimento de um estatuto para o 

possível tribunal penal internacional.  

Nesse sentido, faz-se aqui uma análise histórica da ideia de relação entre a 

jurisdição de um tribunal penal internacional permanente e a jurisdição nacional desde as 

primeiras intenções de advento daquela, passando pelo pós-2ª Guerra Mundial, e em 

seguida com a retomada de esforços internacionais para esse estabelecimento, resultando 

nos trabalhos da Comissão de Direito Internacional, do Comitê Ad Hoc, do Comitê 

Preparatório do estatuto de um tribunal penal internacional permanente, assim como na 

Conferência de Plenipotenciários em Roma. 

 Não serão abordados neste capítulo o texto final do Estatuto de Roma, o qual será 

explanado com maior profundidade no capítulo posterior. Também a evolução das regras 

processuais de questionamento de admissibilidade de um caso com base no princípio da 

complementaridade não serão abordadas, conquanto as regras previstas no Estatuto de 

Roma serão aludidas mais à frente. 

 

3.1.  A ideia de criação de um tribunal penal internacional permanente e a noção de 

complementaridade antes das negociações  

 

 Como foi visto no capítulo anterior, o processo de criação de cortes internacionais 

ao longo da história foi originado pelas condições factuais, ou seja, pela necessidade de 

criação de um tribunal em decorrência de perpetração de crimes internacionais, 

conferindo-lhes um caráter a posteriori amplamente criticado. 

 Contudo, a ideia de estabelecimento de um tribunal penal internacional de caráter 

permanente – e de jurisdição anterior aos crimes de sua competência – é preliminar e 

contemporânea aos tribunais penais internacionais criados no século XX. 
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 Em 1872, pela primeira vez, é explicitada a necessidade de criação de um tribunal 

internacional permanente para o julgamento de crimes de guerra. Foi Gustave Moynier, 

fundador da Cruz Vermelha, que, diante dos crimes cometidos durante a guerra franco-

prussiana, decidiu expressar a opinião de que um tribunal internacional deveria ser 

constituído (Neto, 2014). Esta corte deveria existir em face da falta de imparcialidade dos 

Estados beligerantes em julgar aqueles que tenham cometido crimes de guerra, e seria 

composta por juízes neutros (Cardoso, 2012). 

 É de se primar, mesmo não tendo a proposta sucedido, pelo foco de Moynier na 

necessidade de neutralidade de um tribunal com este objetivo (Cardoso, 2012): décadas 

depois, a parcialidade dos Estados, na forma de “justiça dos vencedores”, foi a principal 

crítica realizada aos tribunais pós-2ª Guerra Mundial, como foi visto. 

 Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, com a criação da Sociedade das Nações 

(SDN), existiram tentativas de criar uma corte internacional criminal – ou ao menos que 

houvesse um tribunal capaz de julgar indivíduos que tenham cometido crimes 

internacionais.  

Em 1920, o projeto inicial da Corte Permanente Internacional de Justiça, vinculada 

à SDN, previa que a mesma teria jurisdição sobre crimes internacionais. Seria então um 

órgão/câmara dentro da estrutura da CPIJ que teria jurisdição sobre crimes contra a ordem 

internacional, podendo então julgar indivíduos que os cometessem – proposta tida como 

fora da realidade para os Estados que compunham a Assembleia da SDN. A proposta, 

contudo, não teve êxito, por ter sido considerada prematura (Cassese & Gaeta, 2013) 

Já em 1934, outra proposta de criação de uma corte internacional criminal foi 

realizada, dessa vez sob um ambiente de necessidade de punição a atos de terrorismo. As 

negociações sobre o seu estabelecimento perduraram até 1937, quando foram apresentados 

dois projetos: um, de uma convenção para a prevenção do terrorismo; e outro, que criava 

uma corte internacional criminal que julgaria indivíduos que incorressem nas condutas 

criminais previstas naquela convenção (El Zeidy, 2008). 

Durante as negociações, a França apresentou proposta de estabelecimento de uma 

corte internacional para o julgamento de crimes políticos e de terrorismo internacionais, 

que teria como base a não substituição da jurisdição doméstica, e cujo exercício se daria de 

forma excepcional, sugerindo uma relação de subsidiariedade/complementaridade. A 

relação entre a jurisdição nacional e a internacional, no texto final, acabou por se traduzir 
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em forum deprehensionis, no qual o Estado teria a opção de: ou julgar o acusado em corte 

doméstica; ou extraditá-lo para outra jurisdição nacional ou para a internacional, em 

decorrência de incapacidade de iniciar procedimentos, inabilidade ou qualquer razão que 

impedisse o exercício jurisdicional (El Zeidy, 2011). 

Durante as negociações, não houverem grandes objeções ao tribunal, visto que sua 

jurisdição era bem definida e limitada (Wexler, 1996). As objeções que de fato existiram 

eram à criação um tribunal penal internacional permanente per se (El Zeidy, 2011).  

Nenhuma das duas convenções tiveram considerável adesão16, em face da escalada de 

eventos que levaria à 2ª Guerra Mundial (Neto, 2014). 

Após discussões de menor importância no sentido da criação de tribunal penais 

internacionais17, em 1948, com o advento da Convenção para a Prevenção e Repressão do 

Crime de Genocídio, a AGONU requereu à Comissão de Direito Internacional que 

realizasse um estudo sobre a possibilidade de criação de um tribunal penal internacional 

permanente18, embalados pelo sentimento resultante dos horrores da 2º Guerra Mundial.  

Nesse sentido, “[p]rimeiro, em 1950, a CDI começou a elaborar um projeto de 

estatuto; então em 1951, a Assembleia Geral criou um Comitê Especial para o 

Desenvolvimento de uma Minuta do Estatuto para um Tribunal Penal Internacional” (Neto, 

2014). Havia sido idealizado que essa corte pudesse ser uma “câmara criminal” da Corte 

Internacional de Justiça, o que foi rechaçado pela CDI. O momento foi dado como 

inoportuno para o estabelecimento19, tendo em 1957 a CDI enviado o projeto em retorno à 

AGONU, sem data fixada para qualquer apreciação (Pellet et al., 2009). 

																																																								
16 A Convenção para Criação de um Tribunal Penal internacional foi assinada apenas por 13 Estados  e 
ratificada apenas pela Índia (El Zeidy, 2011), enquanto a Convenção contra o Terrorismo foi assinada por 24 
Estados (Saul, 2005) 
17 A Assembleia Internacional de Londres, órgão não oficial criado no âmbito da Sociedade das Nações e 
controlado pelas forças aliadas, discutiu, entre 1942 e 1943, a criação de um tribunal penal internacional para 
o julgamento dos crimes que foram e estavam sendo cometidos durante a 2ª Guerra Mundial – e que estaria 
baseado num sistema de jurisdição complementar, concorrente e opcional, em que a jurisdição nacional terá 
primazia quando de fato tiver jurisdição, assim como for capaz e hábil à julgar. Mais a frente, a Comissão das 
Nações Unidas sobre Crimes de Guerra, de 1943, discutiu a criação de tribunal, composto pelas forças 
aliadas, também para julgar os crimes cometidos pelos Estados dos Eixo na mesma guerra, tribunal o qual se 
basearia na primazia da jurisdição nacional, porém com possibilidade de cessão da primazia para o tribunal 
internacional. A ideia desse tribunal não foi adiante por oposição britânica, tendo os tribunais militares do 
pós-guerra surgido em momento posterior (El Zeidy, 2011). 
18 Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, 1948. Resolution A/RES/3/260/B.	
19 “A Grã-Bretanha entendia que a criação de tal Tribunal era desejável em um sentido idealista, mas que 
qualquer tentativa de pressão para que fosse criado estaria destinada ao fracasso, devido à ausência de 
consenso entre os diversos governos. A União Soviética adotou a mesma posição, mas tomando por base a 
sua interpretação  da doutrina de soberania, a qual acreditava pudesse ser afetada por tal tribunal. Os Estados 
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Com a falha na constituição de uma corte dessa sorte nos anos de 1950 e a 

instalação das duas superpotências – Estados Unidos e União Soviética – o mundo bipolar 

passou por uma estagnação em diversas áreas, e a criação de um tribunal penal 

internacional permanente não foi exceção (Bassiouni, 2009). Decerto houveram avanços 

nas discussões sobre a jurisdição de um tribunal penal internacional, mas nada de concreto 

pôde ser determinado até o fim desse período (Neto, 2014). 

 A União Soviética, especialmente avessa a qualquer tipo de jurisdição internacional 

em detrimento de sua soberania - na realidade essa preocupação era comum a maioria dos 

Estados à época (Kleffner, 2008) -, e do outro lado os Estados Unidos, viram seus esforços 

concentrados na corrida armamentista, e qualquer preocupação que não fosse intrínseca ao 

interesse comum dos blocos ficou fadada ao segundo plano (De Lima, 2012) – basta 

apontar o notório fato de que mesmo os trabalhos do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, do qual os dois países são membros permanentes– a Rússia ocupa hoje o lugar que 

outrora pertence à URSS – ficaram congelados face ao poder de veto que ambos detêm.   

 

3.1.1. A retomada da ideia de criação de uma corte internacional penal permanente  

 

Com o fim dos tribunais do pós-guerra, que finalizaram suas atividades ao fim dos 

julgamentos, permaneceu a necessidade de um tribunal penal internacional permanente (De 

Lima, 2012), visto que a prática de crimes internacionais não cessou. Também o fim da 

Guerra Fria, em 1989, introduzindo um mundo agora multipolar, possibilitou que outras 

situações pudessem fazer frente e ocupar um lugar de preocupação na esfera internacional, 

antes tomado exclusivamente pela conflito (Schabas, 2004).  

A reativação da ideia de criação de uma corte internacional penal permanente se 

deu em 1989, com uma proposta de Trinidade e Tobago à Assembleia Geral das Nações 

Unidas (Schabas, 2011). Entretanto o pedido e a resolução da AGONU não foram feitos 

expressamente referentes aos crimes que hoje constituem à jurisdição do Tribunal Penal 

Internacional, mas em relação à crimes transnacionais e de tráfico de drogas, tendo sido 

apresentada no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre Narcóticos (Kleffner, 

2008), sob o prisma de que pequenos Estados estavam assoberbados com procedimentos 

																																																																																																																																																																								
Unidos, conquanto formalmente defendessem a ideia de criação desse tribunal, na realidade, não se sentiam 
preparados para aceitar a sua existência” (Neto, 2014). 
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criminais de traficantes internacionais (Schabas, 2011). Ainda assim, a AGONU através da 

resolução 44/3920, solicitou que a Comissão de Direito Internacional (CDI) considerasse a 

questão do estabelecimento de uma corte internacional penal na sua 42ª Sessão, ainda em 

198921. Após relatório inicial da CDI no ano seguinte, a AGONU requereu, em 1992, que a 

CDI elaborasse um projeto de estatuto para o possível tribunal,  o que foi apresentado em 

1993, e seguido pela elaboração de novo relatório e estatuto em 1994 (Kleffner, 2008). 

É válido salientar que, no intermédio entre a proposta de Trinidade e Tobago para a 

e o projeto de estatuto de 1994 da CDI, os dois tribunais ad hoc das Nações Unidas foram 

criados. Em virtude do impacto factual e crítico desses tribunais, criados para situações 

específicas nos Estados da antiga Iugoslávia e no Ruanda, ficou claro que, para a 

superação de todas as críticas feitas aos tribunais penais anteriores, era necessário o 

advento de uma corte permanente para o julgamento de uma série de crimes internacionais, 

que fosse fundada não sob o poder do capítulo VII da Carta da ONU, mas decorrente da 

vontade soberana dos Estados. 

 

3.1.2. O projeto de estatuto da Comissão de Direito Internacional 

 

O projeto de estatuto elaborado pela CDI em 199422 tinha como fundamento central 

a manutenção da soberania estatal. As delineações sobre a complementaridade propostas 

no projeto se concentram no seu artigo 35, mas é mister, primeiramente, apontar para as 

disposições preambulares: 

 
Emphasizing that such a court  is intended to exercise jurisdicstion only over the 
most serious crimes of concern to the international community as a whole; 
 
Emphasizing further that such a court is intended to be complementary to 
national criminal justice system in cases where such trial procedures may not be 
available or may be ineffective 

 

																																																								
20 Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, 1989. Resolution A/RES/44/39. 
21 “Requests the International Law Commission, when considering at its forty-second session the item 
entitled "Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind", to address the question of 
establishing an international criminal court or other international criminal trial mechanism with jurisdiction 
over persons alleged to have committed crimes which may be covered under such a code of crimes, including 
persons engaged in illicit trafficking in narcotic drugs across national frontiers, and to devote particular 
attention to that question in its report on that session” 
22  Comissão de Direito Internacional, 1994. Draft Statute for an International Criminal Court with 
commentaries. 



	 26	

 No que tange aos crimes mais sérios concernentes à comunidade internacional, há 

uma grande distância entre o que fora mencionado pela AGONU na resolução 44/39 e o 

que foi efetivamente tomado como os core crimes pela CDI. O artigo 20 do Projeto define 

que os crimes que recaem sobre a jurisdição do tribunal proposto são: genocídio; agressão; 

sérias violações de normas e costumes aplicáveis à conflitos armados; crimes contra a 

humanidade; crimes excepcionalmente sérios e que constituam crimes concernentes à 

comunidade internacional. 

Embora não seja objeto desse trabalho explanar acerca das razões sobre a mudança 

de crimes entre a resolução da AGONU e o Projeto, é importante destacar que a noção dos 

crimes originalmente previstos, que podem ser tomados como “transnacionais”, passou a 

coexistir  com os crimes “internacionais”23. 

 Ademais, voltando às disposições preambulares, a CDI, em seu comentário às 

mesmas, revela especificamente qual a intenção da criação dessa corte: 

In particular it is intended to operate in cases where there is no prospect of 
those persons being duly tried in national courts. The emphasis is thus on the 
court as a body which will complement existing national jurisdictions and 
existing procedures for international judicial cooperation in criminal matters 
and which is not intended to exclude the existing jurisdiction of national courts, 
or to affect the right of States to seek extradition and other forms of international 
judicial assistance under existing arrangements. 

A CDI estabelece, desse modo, que este tribunal proposto seria complementar às 

jurisdições domésticas. Todavia, desde já fez ressalvas quanto à primazia da jurisdição 

nacional, possíveis pedidos de extradição e outras formas de assistência judicial 

internacional. Ainda, é necessário salientar que o regime jurisdicional diferiria em razão 

dos crimes: o artigo 21 do projeto estabelecia que para o crime de genocídio, o tribunal 

proposto teria jurisdição automática (Stahn & El Zeidy, 2011), bastando que o Estado 

reclamante fosse parte também da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de 

Genocídio/194824. Para os outros crimes, a jurisdição do tribunal proposto deveria ser 

																																																								
23 Segundo comentário da CDI: “[t]he draft statute as now adopted takes the second course. The annex to 
the draft statute lists multilateral treaties in force, clearly defining as criminal specified conduct of 
international concern and extending the jurisdiction of States over such conduct. The court's jurisdiction 
extends to certain crimes defined by those treaties, whether or not they are "suppression conventions" as 
earlier defined. At the same time, in addition to requiring acceptance of the court's jurisdiction in respect of 
such crimes by relevant States, the draft statute seeks to limit the exercise of the court's jurisdiction by 
provisions giving effect to the policies set out in the preamble (...)”. 
	
24 Artigo 21(1)(a) do projeto de estatuto da Comissão de Direito Internacional, combinado com art. 25(1). 
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expressamente aceita tanto pelo Estado que detenha custódia do perpetrador quanto do 

Estado que tenha competência territorial25. 

 Partindo especificamente para a questão da complementaridade na prática – ou 

seja, da admissibilidade dos casos com base no princípio da complementaridade, o Projeto 

trazia em seu artigo 35 as questões de admissibilidade, de cuja leitura se depreende que a 

complementaridade, como questão de admissibilidade, está prevista nas hipóteses (a) e (b), 

sendo (c) a questão da gravidade, que como já visto não é objeto desse trabalho. 

A hipótese do artigo 35(a) traz que o caso é inadmissível quando o crime em 

questão já tiver sido investigado por um Estado com jurisdição e a decisão de não julgar 

estiver bem fundamentada. É mister, então, salientar dois pontos: (1) a disposição do 

Projeto faz referencia à crime como o objeto do controle de admissibilidade realizado, e 

não à “conduta” ou “caso”; (2) a disposição traz que a decisão de não julgamento do crime 

resultará na não inadmissibilidade do caso perante o tribunal proposto quando a mesma for 

“aparentemente bem fundamentada” – o que traz consigo dois componentes: 

superficialidade da revisão e subjetividade do controle. 

Já a hipótese do artigo 35(b) traz a complementaridade durante as investigações 

realizadas por Estados que tenham ou possam ter jurisdição sobre o crime. Mais uma vez 

há superficialidade na disposição, agora referente ao controle, não sendo necessário que 

haja um exame profundo acerca da jurisdição de um Estado sobre o crime, mas a sua mera 

aparência.  

Outro ponto importante é a questão da tempestividade da “impugnação”26 de 

admissibilidade do crime pelo tribunal proposto: o artigo 35 afirma que o mesmo deverá 

ser realizado até o início do julgamento – nunca após, e nesse sentido explica a CDI nos 

comentários: “[a]fter the commencement of a trial they can only be dealt with on the 

court’s own motion, on the basis that there will usually be no point in questioning at that 

time the exercise of a jurisdiction that has already begun to be exercised”. Assim, pode se 

depreender que, após o início do exercício da jurisdição pelo tribunal proposto, a mesma 

está cristalizada, não importando se as bases para inadmissibilidade previstas no artigo 

35(a), (b) e (c) podem ser vistas. 

																																																								
25 “Jurisdiction was limited by requirements of acceptance by the States on whose territory the alleged crime 
was committed and on whose territory the suspect was present.”  
26 A denominação “impugnação” será utilizada nesse trabalho, em sendo que o termo “appeals” do inglês se 
refere a qualquer tipo de recurso previsto nas regras procedimentais do Tribunal Penal Internacional. 
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É fácil, então, perceber que a intenção da CDI era de fato preservar a soberania 

estatal – em sendo que os casos somente seriam julgados pela corte permanente quando 

realmente fosse do desejo dos Estados27 (Kleffner, 2008). 

O artigo 42 do projeto, por sua vez, traz o princípio do ne bis in idem (ou non bis in 

idem), intimamente ligado ao princípio da complementaridade, no qual a coisa julgada 

nacional, com determinação de mérito 28 , impede o julgamento na possível corte 

internacional. Em primeiro lugar, contudo, o projeto estabelece que o sentido oposto, ou 

seja, tendo-se como parâmetro o julgamento internacional, impede o exercício de 

jurisdição nacional, sem exceções29. Já no primeiro sentido, o julgamento nacional pode 

não servir como obstáculo para o julgamento internacional, segundo a CDI, se o crime 

julgado nacionalmente for tido como “ordinário”, ou seja, não foi julgado como um dos 

crimes previstos no artigo 20 do projeto de estatuto, mesmo que a conduta seja a mesma30. 

A outra hipótese de exceção se assemelha ao disposto no artigo 35(a), mas agora aplicável 

à coisa efetivamente julgada com a intenção de “shielding”, mesmo que com a não-

absolvição do mesmo, além dos casos de falta de independência ou imparcialidade. 

 Entretanto, o enfoque das exceções, especialmente no que concerne aos 

julgamentos realizados para escusar o acusado de punição, deveria ser feito 

cautelosamente, pelo que a mera aparência de um julgamento nesses termos não ensejaria 

o exercício de jurisdição pelo possível tribunal, devendo ser aferidas as circunstâncias para 

determinar se houve ou não a intenção de impunibilidade (Kleffner, 2008).  

 

3.2. O princípio da complementaridade entre o projeto da Comissão de Direito 

Internacional e  a Conferência de Plenipotenciários de Roma 

																																																								
27 “The ILC’s commentary to the provision explained that the Draft Article 35 ‘responds to suggestions made 
by a number of States, in order to ensure that the Court only delas with cases in the circunstamces (...) where 
it is really desirable to do so’. (Kleffner, 2008) 
28 Segundo os comentários da CDI: “[t]he non bis in idem principle applies both to cases where an accused 
person has been first tried by the international criminal court, and a subsequent trial is proposed before 
another court, and to the converse situation of a person already tried before some other court and 
subsequently accused of a crime under the statute”.  
29 Segundo os comentários da CDI: “[w]here the first trial was held under the statute and the court reached 
a decision either convicting or acquitting the accused of the crime, that decision should be final, and the 
accused should not be subsequently tried by another court for that crime”  
30 “The acts in question were characterized by that court as an ordinary crime and not as a crime which is 
within the jurisdiction of the Court (...)”. Ainda, segundo os comentário da CDI:  “[t]he Commission 
understands that the term "ordinary crime" refers to the situation where the act has been treated as a 
common crime as distinct from an international crime having the special char- acteristics of the crimes 
referred to in article 20 of the statute”.  
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3.2.1. As discussões sobre complementaridade no Comitê Ad Hoc para o 

estabelecimento de um tribunal penal internacional 

 

 Com o projeto de 1994 em mãos, a AGONU decidiu por estabelecer um Comitê Ad 

Hoc a fim de revisar e discutir o projeto da CDI, além de preparar terreno para uma 

possível convenção de plenipotenciários31. 

 Este Comitê, por sua vez, exarou o “Relatório do Comitê Ad Hoc para o 

Estabelecimento de um tribunal penal internacional”32, no qual abordou diversas questões 

relativas ao trabalho realizado pela CDI. O Comitê tinha, como sub-órgão, um bureau, que 

como será visto adiante teve um papel fundamental na própria Conferência de 

Plenipotenciários de Roma, especificamente quanto à noção de complementaridade que lá 

fora aprovada. Note-se que esse bureau era composto por: Mr. Adriaan Bos, seu 

presidente, e que também seria presidente do Comitê Geral 33  do Conferência de 

Plenipotenciários, mas foi substituído pelo embaixador canadense Philippe Kirsch por 

razões de saúde; como vice-presidentes os Srs. Marek Madej, Cherif Bassiouni – tido com 

um dos pais do Direito Internacional Penal – e a Sra. Silvia Fernandez Gurmendi, juíza e 

atual presidente do Tribunal Penal Internacional. 

 Ainda não havia, neste relatório, um consenso nem mesmo do próprio caráter da 

complementaridade,  entretanto é mister salientar que ainda se tratava de uma fase inicial e 

não negocial, mas tão somente de discussão daquilo do que foi produzido pela CDI 

(Bassiouni, 1999).  

 No que tange à complementaridade, essa foi discutida na segunda sessão de 

discussões e abordada no Relatório emitido pelo Comitê Ad Hoc, tendo sido inicialmente 

explicitado que seria necessário haver uma maior definição de qual o efeito desse princípio 

na ritualística prático-processual do possível tribunal (Kleffner, 2008), nos termos 

seguintes: 
 
Several delegations felt that an abstract definition of the principle would serve 
no useful purpose and found it preferable to have a common understanding of 
the practical implications of the principle for the operation of the international 

																																																								
31 O Comitê foi criado pela resolução 49/53, de 1 de fevereiro de 1995.  
32 Comitê Ad Hoc para o Estabelecimento de um tribunal penal internacional, 1995. Report of the Ad Hoc 
Committee on the Establishment of an international criminal court, (A/50/22). 
33 Tradução do autor para o termo “Committee of the Whole” 
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criminal court. Some saw merit in regrouping certain provisions of the draft 
statute on which the principle o complementarity had a direct bearing such as 
those relating to admissibility and judicial assistance. 

 

 Assim, era necessário saber além de como a complementaridade seria 

instrumentalizada na prática, também qual o grau exato da relação entre o tribunal e as 

jurisdições nacionais34, o que, segundo alguns Estados, deveria ser maior e mais refinado 

do que a subjetividade prevista no projeto da CDI, fazendo-se respeitar tanto a primazia 

dos Estados no julgamento dos crimes de competência do tribunal, como também evitando 

que uma visão super-refinada impossibilitasse por completo o próprio exercício 

jurisdicional da corte35. 

 Um ponto importantíssimo abordado nesse relatório foi a natureza das exceções do 

exercício da jurisdição nacional – ou seja, em quais situações o exercício na jurisdição 

nacional não seria suficiente, dadas as circunstâncias, a afastar a jurisdição por parte do 

tribunal, com base na complementaridade. Nesse perspectiva, chegou-se ao consenso de 

que o tribunal só poderia julgar “os casos em que não houvesse possibilidade de um devido 

julgamento”36, concordando com o texto do projeto. 

 O relatório também traz o embrião de alguns dispositivos que atualmente vigem no 

Estatuto de Roma, como a abordagem casuística da complementaridade37, assim como as 

noções de incapacidade do exercício de jurisdição pelo Estado38, e o uso do sistema 

judicial e de procedimentos como propósito de subtração (shielding)39 (Kleffner, 2008). 

																																																								
34 “Views differed as to in whose favour the presumption of complementaruty should be created. A number of 
delegations recalled the advantages of national judicial systems and argued for a Strong presumption in 
favour of national jurisdictions, opposed by those who argued in favour of endowing the ICC with primacy 
over national criminal jurisdictions”. (Kleffner, 2008) 
35 Traz o relatório do Comitê Ad Hoc: “[t]he view was also expressed that in dealing with the principle of 
complementarity a balanced approach was necessary. According to such view, it was important not only to 
safeguard the primacy of national jurisdictions, but also to avoid the jurisdiction of the court becoming 
merely residual to national jurisdiction”. 
36 “(…) [T]he commentary to the preamble clearly envisaged a very high threshold for exceptions to national 
jurisdiction and that the International Law Commission only expected the international criminal court to 
operate in cases in which there was no prospect that alleged perpetrators of serious crimes would be duly 
tried in national courts”. 
37  “According to several delegations, the decision on whether national jurisdiction should be set aside 
should be made on a case-by-case basis, taking into account, among other factors, the probability that 
national jurisdiction would be exercised in a particular instance”. 
38  “The remark was also made that if national authorities failed, without a well-founded reason, to take 
action in respect of the commission of a crime under the draft statute, the international criminal court should 
exercise its jurisdiction”. 
39 “It was noted that, while the jurisdiction of an international criminal court was compelling where there 
was no functioning judicial system, the intervention of the court in situations where an operating national 
judicial system was being used as a shield required very careful consideration”. 



	 31	

 Outra questão abordada no relatório foi a tempestividade do pedido de exceção de 

exercício de jurisdição nacional – pelo que foi sugerido que o mesmo deveria ser realizado 

até o momento antes do início das investigações por parte da promotoria do tribunal 

internacional, sob o prisma de que a concorrência de investigações poderia atrapalhar os 

procedimentos nacionais40. 

 Por fim, também foi discutido a quem caberia a decisão sobre a exceção do 

exercício de jurisdição nacional, havendo delegações entendendo que caberia ao próprio 

possível tribunal, espelhando-se no disposto no Estatuto do Tribunal Penal Internacional 

para a Ex-Iugoslávia - o qual, como já se sabe, tinha primazia sobre as jurisdições 

nacionais. Outras entendiam que esse paralelo não deveria ser realizado, seja pela 

diferenciação nos processos de criação, quanto pela longevidade intendida entre TPI Ex-I e 

o possível tribunal (Solera, 2002). 

 Embora as discussões sobre a questão tenham apontado pontos de vista diversos 

entre as delegações, foi possível entender que a complementaridade seria um “princípio 

fundamental do estatuto” (Kleffner, 2008). 

 

3.2.2. As discussões sobre a complementaridade no Comitê Preparatório (PrepCom) 

 

 Após as considerações realizadas nas reuniões do Comitê Ad Hoc, a AGONU 

decidiu, então, estabelecer um Comitê Preparatório (PrepCom) para aprofundar as 

discussões definidas por aquele Comitê, mas agora também incumbindo ao novo órgão o 

papel de realizar projetos de texto para o Estatuto de um tribunal penal internacional 

permanente, tendo como base o que já havia sido produzido pela CDI e pelo Comitê Ad 

Hoc (Hall, 1997).  Contudo, é importante salientar que o mandato do PrepCom não 

permitia aos Estados a negociação, essa restando exclusiva para uma etapa posterior (Neto, 

2014). 

As questões acerca do princípio da complementaridade foram discutidas, 

essencialmente e oficialmente, na sua primeira sessão do PrepCom, realizada em Nova 

Iorque, entre 25 de Março e 12 de Abril de 1996 (De Lima, 2012).  Todavia, grupos 

informais também discutiram o princípio em outras reuniões (Hall, 1997). 

																																																								
40	“The remark was made that exceptions to national jurisdiction should be considered at the very first stage, 
before the prosecutor of the international criminal court initiated an investigation, because even the 
initiation of an investigation might interfere with the exercise of national jurisdiction”. 
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O ponto de partida das discussões era o de que, no que tangia à 

complementaridade, “(...) um balanço apropriado entre o TPI e as jurisdições nacionais era 

crucial para tornar o projeto de Estatuto aceitável para um grande número de Estados” 

(Kleffner, 2008). 

Nessa discussão, várias interpretações iniciais e diversas ficaram evidentes, de 

acordo com o Relatório do PrepCom41, nomeadamente: a) a complementaridade como 

completa excepcionalidade da jurisdição do tribunal penal internacional, seguindo-se o que 

foi proposto pela CDI, o que se traduziria no exercício jurisdicional do tribunal somente 

quando não houvesse qualquer possibilidade de julgamento apropriado em cortes 

domésticas42; b) complementaridade como resultado do dever dos Estados em investigar e 

punir os crimes de competência do possível tribunal (Kleffner, 2008); c) 

complementaridade como parte na noção de jurisdição concorrente, fazendo-se a distinção 

entre os “core crimes”, para os quais o tribunal teria “jurisdição inerente”, enquanto para 

outros crimes, como por exemplo tráfico de drogas43, as jurisdições nacionais seriam mais 

apropriadas 

Partindo especificamente para as disposições do projeto de estatuto da CDI, o 

PrepCom entendeu que: primeiramente, a disposição preambular era devida, mas seria 

preciso pulverizar o conceito de complementaridade no próprio texto do Estatuto, fazendo 

a ligação entre o mesmo e outras disposições, nomeadamente a sua relação com as 

questões de admissibilidade44; em segundo lugar, quanto ao artigo 35 do projeto, era 

necessário uma especificação maior das possibilidades de exceção do exercício de 

																																																								
41 Comitê Preparatório para o Estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional, 1996. Report of the 
Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, vol I, A/51/22. 
42 	“Some delegations felt that complementarity should more explicitly reflect the intention of the 
Commission, in respect of the role of an international criminal court, in order to provide clear guidance for 
interpretation. That intention was for such a court to operate in cases where there was no prospect of 
persons who had been accused of the crimes listed in the statute being duly tried in national courts; but such 
a court was not intended to exclude the existing jurisdiction of national courts or to affect the right of States 
to seek extradition and other forms of international judicial assistance under existing arrangements. (…) In 
this regard, therefore, complementarity becomes a constant in the arrangements for the Court and needs to 
be taken into account at each point at which the respective roles of the Court and national authorities can or 
do coincide. From this perspective, it is not a question of the Court having primary or even concurrent 
jurisdiction. Rather, its jurisdiction should be understood as having an exceptional character”. 
43 É notório que o tráfico de drogas não faz parte dos crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, 
mas a lista de crimes ainda não havia sido decidida na época, por este motivo foi levada em consideração 
essa noção contextual de complementaridade com base em diferentes crimes. 
44 “It was noted that the principle of complementarity involved, besides the third preambular paragraph, a 
number of articles of the Statute, central among which was article 35 on admissibility. Several delegations 
felt that the three grounds indicated in that article, on the basis of which the Court may decide that a case 
before it is inadmissible, seemed too narrow”. 
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jurisdição doméstica – e nesse sentido, a subjetividade do controle de complementaridade 

em determinados dispositivos foi amplamente questionada: 
 
Other delegations recalled once again the difficulties in assessing when 
procedures were ineffective and pointed out the essentially subjective character 
of the proposed criteria. It was felt that more stringent and objective criteria, 
possibly included in the text of the Statute itself, would be needed for the 
purposes of greater clarity and security. The efficiency of national proceedings 
(as juxtaposed to the intention to "shield" the accused) was one such criterion: 
several delegations noted that notions such as "absence of good faith" and 
"unconscionable delay" in the conduct of the proceeding on the part of national 
authorities would be useful tools for the clarification of this issue. However, 
other delegations felt that these terms were also vague and might be confusing. 

 

Adentrando nas discussões do PrepCom acerca do artigo 35 do projeto da CDI, é 

possível perceber uma preocupação dos Estados em estabelecer um maior número de 

hipóteses em que um caso seria inadmissível - Recordando que o artigo 35 usava como 

ponto de partida apenas as investigações e a decisão de um Estado de não prosseguir com 

julgamento45. As delegações então afirmaram que o artigo deveria trazer todos os possíveis 

resultados que procedimentos nacionais poderiam ter, ou todas as circunstâncias que 

poderiam envolver esses mesmos procedimentos46. 

A tempestividade do questionamento da admissibilidade com base em 

complementaridade também foi abordada pelo PrepCom, pelo que foi concordado que um 

possível pedido deveria ser realizado antes ou no início do julgamento, e que haveria 

possibilidade de revisão da decisão na hipótese de mudança circunstancial47. Outra questão 

abordada foi a legitimidade ativa do questionamento, tendo sido entendido ser necessário 

alargar a compreensão prévia de “Estados interessados” referente ao tema - contudo as 

possibilidades para essa percepção se mostraram das mais variadas48. Faz-se mister 

																																																								
45 Ver  o ponto 3.1.2. deste trabalho. 
46 “Paragraph (a) refers, for example, only to decisions of a State not to proceed to a prosecution, ignoring 
other national decisions to discontinue the proceedings, acquit, convict of a lesser offence, sentence or 
pardon or even requests for mutual assistance or extradition. (…) It was observed that paragraph (b) of 
article 35 indicated a crime under investigation as a ground for inadmissibility without taking into account 
the circumstances under which a crime was investigated and the possibilities of ineffective or unavailable 
procedures or even sham trials”.  
47  “As for the time of raising the issue of admissibility, it was generally agreed that it should be prior to, or 
at the beginning of the trial and not later. The view was expressed that the Court should be able to declare, 
at any time and of its own motion, or upon the request of the accused, a case inadmissible. In this respect, it 
was also noted that the Court should retain the right to recommence proceedings after a fundamental change 
of circumstances, or to review its own decision on the admissibility of a case”. 
48  “In this context several suggestions were made, notably mentioning the State of which the accused is a 
national, the State(s) of which the victim or victims are nationals, the State which has custody of the accused, 
the State on the territory of which the alleged crime was committed (State of locus delicti) or any other State 



	 34	

salientar que a legitimidade ativa do acusado também foi discutida, porém limitada 

temporal e materialmente49. 

O último ponto abordado relativo à complementaridade foi o artigo 42 do projeto 

da CDI, que versava sobre o princípio do ne bis in idem. As delegações entenderam que 

este princípio estava intimamente ligado à noção de complementaridade, sendo necessário, 

contudo, esclarecer qual o seu alcance, nomeadamente se o mesmo apenas seria aplicável à 

coisa julgada, ou também à “procedimentos descontinuados por razões técnicas”50, assim 

como se questionou qual a importância da distinção entre crimes domésticos e crimes 

internacionais na aplicação do princípio do ne bis in idem 51  , além de outros 

questionamentos inerentes ao princípio52. Note-se que, similarmente às críticas feitas ao 

artigo 35 do projeto da CDI, delegações manifestaram preocupação quanto à excessiva 

subjetividade conferida aos textos referentes à esse princípio, especialmente quanto a 

noção de “shielding” do acusado neste âmbito 

Embora as interpretações da noção de complementaridade tenham sido das mais 

diversas, duas correntes majoritárias foram delineadas: uma, apontada pelo Reino Unido, 

trazia o direito primário/originário dos Estados em julgar os indivíduos, além da noção de 

cooperação entre o tribunal e Estados-partes sob o chapéu da complementaridade, e, nesse 

sentido, a conclusão pelo papel excepcional da jurisdição internacional, além de que a 

decisão sobre a atuação do Tribunal seria dos Estados, em função de sua soberania (Hall, 

1997).  

Já a outra corrente, postulada, dentre outros, pela Alemanha, afirmava não um 

direito dos Estados em julgar indivíduos que tenham cometido os crimes que integrassem a 

																																																																																																																																																																								
which could exercise jurisdiction in respect of the crime. It was also pointed out that in such a case, article 
36 would have to be modified to include any "interested State" in this sense”. 
49  “Other delegations noted that any State could have the right to file such a request. A view was also 
expressed that the accused could bring a challenge only after indictment and only on specific grounds 
50  As regards article 42, the remark was made that the principle of non bis in idem was closely linked with 
the issue of complementarity. This paragraph, it was noted, should apply only to res judicata and not to 
proceedings discontinued for technical reasons”. 
51 “ Some delegations felt that the term "ordinary crime" in paragraph 2 (a) of article 42 needed further 
clarification. Some others thought that the term was sufficiently clear and should be retained. Yet some other 
delegations considered that it could be left out altogether since it might create a certain confusion”. 
52 As delegações discutiram qual seria o papel da corte com base no princípio do ne bis in idem e na 
complementaridade – alguns, por entenderem que as cortes nacionais não seriam hábeis a julgar crimes 
internacionais  (o que por si só já adere a discussão sobre a distinção entre crimes ordinários e crimes 
internacionais), o que elevaria o possível tribunal a um papel de controle ou mesmo de apelação, de acordo 
com o relatório. Outro questionamento foi o de possíveis sentenças inadequadas por parte de cortes nacionais 
e o que isso poderia ensejar ao tribunal com base no ne bis idem, assim como qual o efeito de anistias e 
perdões para fins de exercício de jurisdição do tribunal.	



	 35	

competência do Tribunal, mas um dever de fazê-lo, pelo qual o não cumprimento ensejaria 

o exercício jurisdicional pelo possível tribunal, e desse modo, seria necessário que não os 

Estados decidissem pelo julgamento internacional, mas um controle de complementaridade 

de competência pelo próprio tribunal (Hall, 1997). 

A questão do controle da complementaridade pela própria corte internacional é um 

ponto fundamental para o exercício da jurisdição do tribunal. Ela se refere especialmente – 

e isso será visto mais profundamente adiante – em relação ao falso exercício de jurisdição 

por parte de um Estado, com o objetivo de retirar um indivíduo, sob o manto da 

complementaridade, da jurisdição do Tribunal. 

Delegar aos Estados a decisão sobre o exercício de jurisdição do tribunal, nesse 

caso, seria o mesmo que dar uma carta branca de impunidade aos indivíduos que tenham 

cometido crimes dentro de sua competência. É óbvio inferir, mesmo na prática dos 

tribunais internacionais ad hoc e dos tribunais do pós-guerra, que os crimes internacionais 

são, na maioria dos casos, cometidos por indivíduos que detém grande poder, seja ele 

advindo da própria organização estatal ou não. Assim sendo, conferir ao Estado este poder 

decisório particular seria um esvaziamento institucional prático da jurisdição do tribunal. 

Mesmo com reuniões adicionais, o PrepCom teve dificuldades em precisar diversos 

conceitos, dentre eles a complementaridade, pelo que o projeto produzido pelo Comitê 

restou tomado pelas varias definições estatais dadas as mais variadas proposições53. Após 

deliberações e produção de textos em grupos informais, um projeto consolidado do artigo 

35 foi elaborado na quarta reunião do PrepCom, resultando em três possibilidades de 

exercício de jurisdição pelo possível tribunal com base na complementaridade: (a) quando 

o Estado não tiver vontade de proceder criminalmente ou da sua incapacidade real para o 

fazer54; (b) quando o acusado já tiver sido julgado pela mesma conduta e um segundo 

julgamento não for permitido com base no princípio do ne bis in idem; (c) quando um caso 

não for suficientemente grave (Hall, 1998). É de se notar que a hipótese (a) apresentada 

acima se desdobra em duas sub-hipóteses: (1) o caso é objeto de investigação ou acusação 

por Estado que tenha jurisdição, mas não há vontade de proceder criminalmente ou há 

																																																								
53 Even so, what emerged remained essentially a cumbersome accumulation of alternative governmental 
proposals requiring additional technical work and more extensive negotiations, particularly with regard to 
fundamental issues such as the definition of crimes, the nature of the ICCs jurisdictional mechanisms, and 
complementarity, which remained in the early stages of negotiation (Bassiouni, 1999). 
54 A tradução dos termos “unwillingness” e “inability” utilizada nessa passagem observa aquela reproduzida 
pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002 da República Federativa do Brasil.	
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incapacidade real em fazê-lo; e (2) o Estado que tenha jurisdição decidiu pela não 

acusação, mas essa decisão tenha decorrido da não vontade de proceder criminalmente ou 

da incapacidade real de fazê-lo (Kleffner, 2008). 

Duas inferências podem ser observadas das disposições do projeto consolidado do 

artigo 35: primeiramente, a decisão acerca do questionamento da admissibilidade com base 

na complementaridade deverá ser tomada pelo possível tribunal (Hall, 1998). Em segundo 

lugar, passou-se a um consenso de que ao tribunal caberia “assumir a jurisdição quando 

houvesse incapacidade ou inabilidade de prosseguir com investigações ou procedimentos” 

pelo Estado com jurisdição (Kleffner, 2008). 

Assim, a tarefa seguinte seria definir o que configuraria “incapacidade” ou 

“inabilidade”, eivadas de subjetividade em projetos anteriores. Esta foi definida no projeto 

de artigo como o resultado de um colapso total ou parcial do sistema judicial de um 

Estado, assim como sua indisponibilidade. Por sua vez, a incapacidade foi precisada mais 

objetivamente, trazendo hipótese mais delineadas: (a) procedimentos ou decisão tomada no 

sentido de escusar o indivíduo da responsabilidade criminal - “shielding”; (b) atrasos 

inconsistentes nos procedimentos; (c) falta de independência e/ou imparcialidade nos 

procedimentos no sentido contrário à justiça55. 

Por sua vez, o artigo 42, que trazia o princípio do ne bis in idem, foi reescrito e 

alguns pontos foram retirados, como a menção à crimes ordinários como exceção ao 

exercício da jurisdição do tribunal com base neste princípio (Kleffner, 2008). 

O texto consolidado – com colchetes indicando os pontos que ainda deveriam ser 

discutidos - foi, então, repassado no momento oportuno à Conferência das Nações Unidas 

de Plenipotenciários para o Estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional (Kleffner, 

2008). 

 

3.2.3. As negociações sobre a Complementaridade em Roma 

 

A Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários para o Estabelecimento de 

um tribunal penal internacional (doravante “Conferência”) teve seu início em 15 de junho 

de 1998. Os trabalho se mostraram desafiantes: o projeto de estatuto apresentado pelo 

PrepCom tinha quase 1400 colchetes com dispositivos ou palavras a serem discutidas 
																																																								
55 Comitê Preparatório para o Estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional, 1997. Document 
A/AC.249/1997/WG.3/CRP.2. 
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(Kirsch & Holmes, 1999). Mais ainda, dois terços dos delegados da Conferência não 

haviam participado do Comitê Ad Hoc ou do PrepCom, nem haviam tido tempo suficiente 

para estudar o projeto de estatuto no qual se debruçariam. Para suprir todas essas 

deficiências, foram realizadas reuniões por grupos informais de trabalho, o que de um 

modo acelerou os trabalhos (Bassiouni, 1999).  

Justamente pela descentralização do processo de discussão, negociação e 

elaboração nos grupos informais, o Comitê de Elaboração da Conferência – um dos três 

permanentes56 - recebia trechos de dispositivos com redação, linguagem e língua muito 

diversos, fazendo-se necessário que os mesmos passassem por tradução e tratamento, a fim 

de que o Comitê pudesse produzir um texto coeso e coerente (Bassiouni, 1999). 

Devido a falta de evolução nas negociações referentes à parte 2 do projeto do 

estatuto - que correspondia aos artigos 5-21, e assim englobando os artigos referentes à 

complementaridade -  seja em reuniões formais ou informais57, o Bureau do Comitê Geral 

decidiu emitir um “artigo de discussão”58 referente especificamente à parte 2 do projeto e 

organizar uma reunião com boa parte das delegações. Entretanto, após a realização da 

mesma, o Bureau logo percebeu que teria que assumir um papel de liderança (Kirsch & 

Holmes, 1999). Mais uma vez infrutíferas as negociações (Bassiouni, 1999), foi necessário 

que aquele órgão exarasse uma proposta de texto definitivo, a qual também não mostrou 

resultados. 

Nos últimos dois dias de negociações, o Bureau teve que decidir por apresentar um 

texto-pacote, que deveria ser aceito ou não em sua totalidade; ou realizar uma nova sessão 

posterior da Conferência, o que minaria profundamente todos o trabalho realizado até 

então (Kirsch & Holmes, 1999). E foi somente no último dia que o órgão apresentou esse 

pacote, que consistia basicamente no que já havia sido apresentado por si na proposta de 

texto definitivo. O apoio dos like-minded States – grupo de Estados com interesses 

convergentes, que emergiu já no Comitê Ad Hoc e PrepCom a fim de criar um tribunal 

forte e independente (De Lima, 2012) – foi fundamental para a aprovação do pacote, muito 
																																																								
56 Junto ao Comitê Geral e o Grupo de Trabalho (Bassiouni, 1999). 
57 “(…) As soon as the general debate in the CW concluded, the chairman undertook a series of private 
bilateral meetings with delegations in the hope that elements of compromise would begin to appear. This 
exercise was disappointing. For the most part, the same, well-known public positions were repeated in 
private with little elaboration (...). As the third week of the conference drew to a close and the bureau took 
stock of the state of negotiations, progress in the main issues in part 2 of the draft statute had ground to a 
near standstill (…)” (Kirsch & Holmes, 1999)	
58 Conferência Diplomática das Nações Unidas de Plenipotenciários para o Estabelecimento de um Tribunal 
Penal Internacional, 1998. Discussion Paper – Bureau, A/CONF.183/C.1/L.53. 
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embora este texto ainda fosse passível de críticas (Kirsch & Holmes, 1999). Ainda, os 

outros dois grupos (o P-5, membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas; e os não alinhados) não chegaram a consenso entre si, o que acabou por resultar 

em votos individuais divergentes, sem os quais a aprovação do pacote, e assim do Estatuto, 

não teria acontecido (Kirsch & Holmes, 1999). No dia 17 de julho de 1998, o Estatuto de 

Roma foi aprovado por 120 votos à favor da adoção, sete votos contra (Estados Unidos, 

Israel, China, Iraque, Iêmen, Líbia e Catar) e 21 abstenções (Bassiouni, 1999). 

No que tange especificamente à complementaridade nas discussões, far-se-á 

menção aqui notadamente aos documentos produzidos pelo Bureau do Comitê Geral59. Já 

de início pôde se notar que em todos os documentos, seja no artigo de discussão, quanto na 

proposta daquele órgão, quanto no pacote/Estatuto (que tornou-se o texto do Estatuto), a 

decisão sobre a admissibilidade com base na complementaridade recai sobre a própria 

Corte, em acordo com o que já havia sido entendido no PrepCom. 

Nesses três textos aqui apontados, uma diferença marca o artigo referente às 

questões de admissibilidade (artigo 15 nos dois primeiros, e artigo 17 no Estatuto): a 

menção expressa às normas reconhecidas de direito internacional no artigo 17(2) do 

Estatuto, referente a determinação de não vontade em proceder criminalmente60. Esse 

trecho foi adicionado a fim de minimizar subjetividade e discricionariedade por parte do 

Tribunal no seu exercício decisório. Outro ponto de diferença entre os primeiros textos e o 

texto do Estatuto é o uso da palavra “substancial”, em vez de “parcial”, para qualificar o 

colapso de sistema judicial que possa caracterizar a inabilidade (Kleffner, 2008). A troca 

de qualificadoras foi realizada por iniciativa da delegação mexicana, em face de não 

aceitação da noção de um colapso parcial como determinador da inabilidade de um Estado 

por algumas delegações, nomeadamente as do Catar, Iêmen e Paquistão (El Zeidy, 2008). 

Outra diferença, agora entre os três textos supracitados e aquele resultado dos 

trabalhos do PrepCom, é o adjetivo utilizado para qualificar o atraso que enseja a exceção 

de inadmissibilidade. Enquanto o texto do PrepCom utiliza-se do termo “undue”, ou 

“indevido”, os textos produzidos no âmbito da Conferência, por sua vez, trazem o 

																																																								
59 As opiniões/sugestões das delegações não serão abordadas, seja pela miríade de documentos e teores 
diversos, tornando a tarefa contraproducente, quanto pela “irrelevância”, já que como fora explanado, o 
Bureau foi a força motriz das discussões da parte 2 do projeto de estatuto. 
60 “In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having regard to the 
principles of due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as 
applicable” 
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qualificador “unjustified”, ou injustificado, sob o prisma de que o primeiro termo 

estabeleceria um limiar demasiado baixo para o exercício do Tribunal, enquanto 

“injustificado” se provaria um limiar mais alto para o Tribunal (Kleffner, 2008). 

No que diz respeito aos artigos dos textos referentes ao princípio do ne bis in idem 

(artigo 18 no artigo de discussão e na proposta do Bureau, e artigo 20 no texto-

pacote/Estatuto), a única diferença é a especificação, no artigo 20(3) do Estatuto, de que 

nenhuma pessoa será julgada pelo Tribunal, quando já o tiver sido por outra corte, no que 

disser respeito à mesma conduta61 – trecho este que não constava nos textos anteriores, que 

até então haviam permanecido com a mesma redação dada pelo PrepCom (Kleffner, 2008). 

É mister salientar que outras alterações entres os textos são visíveis, mas em sua 

totalidade são constituídas das menções à outros artigos dos próprios textos, e que, em 

função do processo de consolidação de texto final, acabaram tendo sua posição alterada, 

pelo que acabou necessário realizar a mudança do número do artigo. 

 

3.3. A necessidade do princípio de complementaridade ao Tribunal Penal 

Internacional 

 

 A criação do Tribunal Penal Internacional, de caráter permanente, ideia evoluída 

desde os anos de 1950, veio atrelada a experiência dos tribunais do pós guerra e dos 

tribunais ad hoc (TPIR e TPI-ExI). Passou-se pela noção de sistema de complementaridade 

opcional no período anterior à Nuremberg e Tóquio, pelo efetivo sistema de primazia das 

cortes internacionais com base na maior responsabilidade criminal dos acusados nos 

tribunais do pós-guerra (El Zeidy, 2011), e a contemporânea ideia de primazia opcional 

dos tribunais ad hoc das Nações Unidas (Kreß, 2009), que sugeria desconfiança na 

capacidade dos tribunais domésticos em julgar os crimes cometidos (Kleffner, 2008). 

 A própria experiência com os tribunais ad hoc fez com que fosse mister estabelecer 

um princípio que regesse as relações entre as jurisdições nacional e internacional, mas que 

não esvaziasse o próprio tribunal62 – razão pela qual a decisão sobre a admissibilidade de 

um caso com base na complementaridade restou nas mãos do próprio TPI (Schabas, 2011) 

																																																								
61 “No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7 or 8 shall 
be tried by the Court with respect to the same conduct (...)” (grifo do autor). 
62 “One important consideration put forward is the need to safeguard the primacy of national jurisdictions 
while simultaneously ensuring that the international court’s jurisdiction does not become merely residual”. 
(Solera, 2002) 
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Há de se levar em consideração que a complementaridade do Estatuto de Roma foi 

idealizada para um tribunal criado pela comunidade internacional ao qual a mesma se 

submete (Schabas, 2004), em contraponto aos tribunais criados por Estados vencedores de 

uma guerra ou pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nesse sentido, o princípio 

da complementaridade carregaria consigo o dever de ser a balança entre, de um lado, a 

necessidade de julgar os crimes mais sérios afetos à comunidade internacional, e de outro 

lado o direito/dever soberano dos Estados em julgar esses crimes (Solera, 2002). Ainda 

assim, grandes críticas são realizadas ao impacto das decisões do TPI relacionadas à 

complementaridade e à soberania dos Estados, cujos procedimentos e circunstâncias 

políticas serão avaliados (Rychlak & Czarnetzky, 2003). 

 O caráter permanente do TPI também traz consigo o problema de alocação dos 

casos entres as jurisdições nacionais e internacional, e o princípio da complementaridade 

intenta trazer para esta jurisdição apenas os casos em que aquela não seja capaz ou não 

tenha habilidade para iniciar e manter investigações ou procedimentos criminais, como 

será visto em detalhes no próximo capítulo, o que é de vital importância para o próprio 

funcionamento da Corte, a fim de garantir que haja uma divisão justa de trabalho (Politi, 

2011), e visto que a mesma tem financiamento muito mais limitado que os Estados 

(Cassese & Gaeta, 2013). 

 Em meio a diferentes noções elementares sobre a complementaridade, 

nomeadamente as contrapostas noções de aproximação de jurisdições (Kleffner, 2008) e a 

de afastamento – ou mesmo antagonismo – das mesmas (Schabas, 2004), é certo dizer que 

o princípio da complementaridade foi a evolução natural e condição sine qua non para o 

estabelecimento do Tribunal Penal Internacional, nos termos em que este foi criado. Não 

quer dizer, contudo, que seja um princípio/regime perfeito – pelo contrário, a falta de 

refinamento se traduz em diversos problemas (Kreß, 2009), alguns dos quais serão 

abordados no curso desta dissertação. 
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4. O princípio da complementaridade no Estatuto de Roma 

 

A complementaridade está prevista, inicialmente e de modo principiológico, no 

preâmbulo do Estatuto de Roma63, e em seguida no seu artigo 1º64. A posição elevada da 

complementaridade, como princípio, no texto do Estatuto de Roma, demonstra a 

preocupação dos Estados-partes quanto a essa questão (Kleffner, 2008). Nesse sentido, a 

jurisdição – ou mais especificamente o seu exercício – pelo Tribunal Penal Internacional é 

complementar ao exercício de jurisdição dos Estados-partes.  

Essa complementaridade se dá na intenção não de substituir a jurisdição estatal, que 

tem primazia frente a jurisdição internacional concorrente (Triffterer et al., 2015), mas de 

somente agir em determinadas circunstâncias que, num panorama geral, podem ser 

resumidas no não exercício de jurisdição pelo(s) Estado(s) ou nas exceções previstas no 

Estatuto (Cassese & Gaeta, 2013).  

Nesse sentido, Luis Moreno Ocampo, primeiro promotor do TPI, declarou no 

documento “Paper on some policy issues before the Office of the Prosecutor” que a 

efetividade do Tribunal deveria ser analisada não só do ponto de vista da qualidade dos 

procedimentos, mas também na quantidade – in casu, num menor número de julgamentos. 

Trata-se, desse modo, de um sistema essencialmente oposto ao dos Tribunais ad 

hoc (Triffterer et al., 2015): enquanto esses gozavam de uma hierarquia vertical entre 

Tribunais e jurisdições nacionais, o TPI se insere num sistema de relação horizontal, 

mesmo porque seu modo de criação decorreu da soberania dos Estados-partes. 

A complementaridade difere, como instituto, dos meios de ativação da jurisdição do 

TPI, ou mesmo da aceitação da jurisdição do Tribunal (Triffterer & Bohlander, 2015) – 

essa se dá através da ratificação do Estatuto de Roma pelos Estados, enquanto aqueles são 

as possibilidades em que determinados sujeitos levam situações65 ao Tribunal, previstos no 

artigo 13 do Estatuto.  

																																																								
63 “Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary 
to national criminal jurisdictions; (...)” 
64 “An International Criminal Court (‘the Court’) is hereby established. It shall be a permanent institution 
and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international 
concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions. The 
jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute”. 
65 A diferença entre “situações” e “casos” é amplamente abordada pela doutrina especializada. Nesse sentido: 
“[t]he Rome Statute employs two key terms of art throughout its complementarity provisions – ‘situation’ 
and ‘case’ – but does not define either term. An early pre-trial decision explained that a case concerns an 
identified person or persons suspected of conduct constituting a crime under the Statute, while a situation 
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O princípio é aplicável a qualquer dos três modos de ativação da jurisdição do 

Tribunal, nomeadamente através do Estado-parte, do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, ou, proprio motu, pelo Procurador do Tribunal Penal Internacional (Cassese & 

Gaeta, 2013). O princípio e normas processuais referentes à complementaridade devem ser 

aplicados pela Promotoria e pelos órgãos judiciais do TPI (Kleffner, 2008). 

Contudo, o princípio da complementaridade previsto nos supracitados dispositivos 

não se faz traduzir em normas materiais. Foi necessário depurar seu sentido prático no 

artigo 17 do Estatuto – que traz suas condições de aplicação e conteúdo detalhado 

(Kleffner, 2008) -, onde a complementaridade passa de princípio à norma material de 

admissibilidade dos casos pelo Tribunal Penal Internacional, o mais complexo e 

desenvolvido regime de relações entre jurisdições internacionais e nacionais até então visto 

(Schabas & El Zeidy, 2015). 

 

4.1. Questões de admissibilidade no Tribunal Penal Internacional ante o princípio da 

complementaridade 

 

Saindo da noção programática da complementaridade para a sua aplicação prática 

material, a mesma é especificada em alguns artigos do Estatuto de Roma que se referem às 

“questões de admissibilidade” 66, e que traz quatro situações diversas, sendo as três 

primeiras concernentes ao objeto deste trabalho e que fazem parte da análise de 

admissibilidade (Schabas & El Zeidy, 2015):  

Article 17 
Issues of admissibility  

1. Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall 
determine that a case is inadmissible where:  

(a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction 
over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the 
investigation or prosecution;  

																																																																																																																																																																								
encompasses the broader geographical and temporal context  – usually an international or internal armed 
conflict or other major episode of civil strife – within which such crimes were allegedly committed. One 
situation may ultimately generate many cases. A case emerges from a situation when the Court issues an 
arrest warrant or a summons for a specific person suspected of criminal conduct within the situation” (Boas 
et al., 2011). 
66 Tradução do autor para o termo “issues of admissibility”.	
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(b) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and 
the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision 
resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;  

(c) The person concerned has already been tried for conduct which is the subject 
of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, 
paragraph 3; (...) 

Como se percebe, a complementaridade no procedimento do Tribunal Penal 

Internacional se traduz na própria admissibilidade de uma situação/caso pelo Procurador 

ou pelo Juízo de Instrução, resolvendo o conflito entre jurisdições (Schabas & El Zeidy, 

2015), mesmo por força do artigo 19(2)(b) do Estatuto, que traz a possibilidade de 

impugnação de decisão sobre a admissibilidade de um caso com base no princípio da 

complementaridade, o que será visto mais adiante.  

 Faz-se mister salientar o uso do termo “inadmissibilidade” no chapeau do artigo. 

Embora não haja explicação nos travaux preparatoires de Roma ou dos projetos 

anteriores, é claro que o uso da negativa, em oposição à “admissibilidade de casos” 

explicita a primazia da jurisdição nacional na relação de complementaridade (Schabas & 

El Zeidy, 2015).  

Subsistiu a determinação de que o Tribunal é o único ente competente para 

determinar a sua jurisdição sob o caso quanto à complementaridade, em conformidade com 

o que se havia previsto durante as negociações em Roma. Ainda nesse sentido, é 

importante salientar que mesmo em casos de “self-referral”, ou seja, quando o próprio 

Estado que tenha jurisdição levar o caso ao TPI, nos termos do artigo 13 do Estatuto, a 

mera declaração por parte do Estado sobre a sua inabilidade em julgar o caso não é 

suficiente, e assim a Corte fará análise de admissibilidade em complementaridade nos 

termos do Estatuto (Kleffner, 2008).  

Assim, o Tribunal Penal Internacional não exercerá sua jurisdição sobre os crimes 

de sua competência, ante o princípio da complementaridade, quando um Estado estiver 

investigando ou acusando um indivíduo, ou quando já o tiver julgado, independentemente 

do resultado do julgamento – aqui aliado ao princípio do ne bis in idem, esse presente no 

artigo 20 do Estatuto - ou quando a investigação tiver sido arquivada.  

Numa análise mais aprofundada, o não exercício de jurisdição pelo TPI poderá se 

dar através não só a partir de um prévio exercício jurisdicional de Estados-partes do 

Estatuto, mas também do exercício de Estados não-partes - no caso de nacional de Estado-

parte ter cometido um crime de competência do Tribunal num Estado não-parte, em sendo 
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que os nacionais daqueles Estados estão sob a jurisdição do Tribunal independente do 

território em que cometeram o crime, de acordo com o artigo 12(2)(b) do Estatuto de 

Roma (Cassese & Gaeta, 2013), assim como também no caso de declarações ad hoc de 

jurisdição (Schabas & El Zeidy, 2015), em referência ao artigo 12(3) do Estatuto. 

Mais ainda, mesmo o exercício de jurisdição de um outro tribunal penal 

internacional deve ser levado em conta pelo TPI ante o princípio da complementaridade e 

também o princípio do ne bis in idem, como bem opinou o grupo de estudos da 

comissionado à especialistas pela Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, intitulado 

“Informal Extern Paper: the principle of complementarity in practice”. 

Ademais, algumas particularidades devem ser abordadas. O artigo 17(1)(c) traz a 

inadmissibilidade do caso, perante o TPI, quando a pessoa já tiver sido julgada por outro 

tribunal pela mesma conduta. É necessário remeter aqui ao que fora disposto anteriormente 

no projeto da CDI, como já expresso em ponto anterior neste trabalho, que utilizava o 

termo “crime”. A utilização do termo “conduta” abre espaço para uma problemática: um 

tribunal nacional pode julgar a conduta como crime ordinário, e em sendo esse julgamento 

de boa fé, o caso seria inadmissível perante o TPI. Nesse sentido, é devido atentar-se para 

o fato de que o Estatuto não traz, como trouxeram os Estatutos dos Tribunais ad hoc, o 

julgamento de crimes internacionais em um caráter ordinário como fator direto de 

admissibilidade de um caso.  

 

4.2. Exceção ao não exercício de jurisdição do Tribunal Penal Internacional ante o 

princípio da complementaridade 

 

Como se depreende da leitura do artigo 17, especialmente nas alíneas (a) e (b), 

a presunção sobre a veracidade das investigações de julgamento por parte das jurisdições 

estatais como forma de afastamento do exercício da jurisdição do Tribunal Penal 

Internacional é relativa, sendo possível a superação de julgamentos e investigações que 

sejam fraudulentas ou forjadas (De Lima, 2012).  

O Estatuto de Roma traz, em seu artigo 17(2) e (3), os parâmetros iniciais de 

controle dessa exceção, quais sejam, a falta de vontade de agir (unwillingness) - que 

abrange a intenção de escusar o acusado da responsabilidade penal, o atraso injustificado e 

a falta de independência ou imparcialidade – e a inabilidade de um Estado investigar ou 
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proceder, respectivamente. Assim, o Tribunal Penal Internacional pode afastar julgamentos 

e investigações nacionais que tenham se baseado nessas hipóteses (Cassese & Gaeta, 

2013). 

A palavra chave, então, quando se fala na complementaridade em normas 

procedimentais é “boa-fé” (Schabas & El Zeidy, 2015), muito embora o termo não tenha 

sido empregado no Estatuto, apesar de considerado (Kleffner, 2008). O TPI somente 

admite um caso que esteja sendo ou que tenha sido julgado por uma jurisdição nacional 

quando, além da hipótese de inabilidade, essa jurisdição não tenha procedido, em suas 

investigações ou procedimentos criminais, de maneira a verdadeiramente levar o 

investigado/acusado à justiça, seja em entendendo pelo arquivamento de procedimento, 

seja pela absolvição do acusado, seja pela condenação.  

Contudo, pela falta de um maior depuramento dos institutos referente à 

complementaridade, as Câmaras do TPI tem um papel fundamental na construção e 

desenvolvimento dos conceitos não aprofundados no Estatuto, por uma escolha política. O 

significado e definição dos conceitos de “falta de vontade de agir” e “inabilidade” são 

provas recorrentes disso. 

Entretanto, antes de adentrar na avaliação dos parâmetros da exceção de 

inadmissibilidade do Tribunal previstas nos artigos 17, é necessário apontar para um 

parâmetro sobre o qual o Estatuto restou silente – a inatividade de um Estado, ou seja, 

quando o Estado que tem jurisdição em primazia não age de nenhuma maneira – tese que 

foi desenvolvida pela Promotoria do TPI com base da teoria da admissibilidade 

incontestada (Imoedemhe, 2017), e que antecede e faz desnecessário o exame das questões 

de admissibilidade (Stigen, 2008). 

 Embora não haja no Estatuto um dispositivo que aponte expressamente uma 

conduta procedimental a ser tomada pelo TPI para casos de inatividade de um Estado, é 

possível inferir do disposto no seu texto, especialmente numa conjunção entre o conteúdo 

do principio da complementaridade e o dever dos Estados em julgar os crimes 

internacionais (aut dedere aut judicare), a constatação da inatividade estatal confere ao 

Tribunal jurisdição sem exame de admissibilidade nos termos do artigo 17. É necessário, 

contudo, que essa inatividade seja completa, ou seja, qualquer passo tomado pelo Estado 

no sentido de investigar e julgar a conduta em questão afasta o exercício “automático” da 

jurisdição do Tribunal (Kleffner, 2008). 
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Embora não haja previsão expressa no Estatuto, tanto o próprio TPI, em suas 

decisões67, quanto os redatores do artigo 17, quanto também os especialistas do “Informal 

Expert Paper”68  entendem que a inatividade é fator de admissibilidade. Isso pode ser 

inferido pela simples leitura do artigo 17(1): ao trazer que os casos são inadmissíveis 

quando um estiverem sendo investigados/julgados, quando já tiverem sido investigados, 

quando houve uma decisão pela não acusação, e quando o caso já tiver sido julgado, o 

artigo explicita uma relação entre a avaliação da inadmissibilidade com base a existência 

de atividade do Estado. Logo, se não há atividade do Estado, o caso é admissível 

(Robinson, 2011). 

Não se pode aceitar a tese de um único teste – sem a consideração de 

inatividade, em oposição à supracitada avaliação, indicando que a mesma não pode ser 

uma “não-causa” de inadmissibilidade69, somente assim podendo ser a falta de vontade de 

agir (“unwillingness”) e a inabilidade, de acordo com o artigo 1770. Alguns doutrinadores 

indicam que a inatividade de um Estado implicaria numa denúncia71 voluntária do caso 

pelo Estado ao Tribunal, no sentido de simplesmente deixar que o TPI exerça jurisdição 

																																																								
67 No documento “Judgment on the Appeal of Mr. Germain Katanga against the Oral Decision of Trial 
Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case”: “[t]herefore, in considering whether a case is 
inadmissible under article 17 (1) (a) and (b) of the Statute, the initial questions to ask are (1) whether there 
are ongoing investigations or prosecutions, or (2) whether there have been investigations in the past, and the 
State having jurisdiction has decided not to prosecute the person concerned. It is only when the answers to 
these questions are in the affirmative that one has to look to the second halves of sub-paragraphs (a) and (b) 
and to examine the question of unwillingness and inability. To do otherwise would be to put the cart before 
the horse.“ 
68 “First, the most straightforward scenario is where no State has initiated any investigation (the inaction 
scenario). In such a scenario, none of the alternatives of Arts. 17(1)(a)-(c) are satisfied and there is no 
impediment to admissibility. Thus, there is no need to examine the factors of unwillingness or inability; the 
case is simply admis- sible under the clear terms of Article 17.” 
69 O uso da dupla negativa é intencional, a fim de se espelhar ao texto do Estatuto, que traz as causas de 
inadmissibilidade, e não de admissibilidade. 
70 Nesse sentido:   (...) it was assumed (during negotiations) that the Court would become involved only in 
those States that were unwilling or refused to prosecute, staged a sham prosecution of their government 
cronies, or were simply unable to prosecute. There is no indication that the drafters ever contemplated that 
the Statute would include voluntary state referrals to the Court of difficult cases arising in their own 
territory. By voluntary referral we refer to situations in which the sole basis for satisfying the Court’s 
admissibility test is the referral – whether effected formally or implicitly – by the state in which a crime or 
the situation subject to the investigation has taken place. (...) Earlier, we concluded that the Statute excluded 
voluntary referrals as basis for admissibility of a case. But does not the experts’ interpretation create a form 
of voluntary referral by allowing a state to do nothing about certain cases in the expectation that the 
prosecutor will take them? (...) The provision (of inability) does not mention or imply voluntary referral 
effected by inaction that was not caused by the unwillingness or unavailability of the national judicial 
system. Those specified criteria are the only ones that may meet Article 17’s requirements. (...)” (Arsanjani 
& Reisman, 2005) 
71 A tradução do termo “referral” como “denúncia” aqui utilizado está conforme a tradução do Estatuto de 
Roma presente no Decreto n. 4.388 de 25 de setembro de 2002, da República Federativa do Brasil. Não se 
trata do instituto da denúncia de um tratado, do Direito Internacional Público. 
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(Arsanjani & Reisman, 2005). Entretanto, essa tese parece negligenciar dois pontos: 

primeiramente, não parece sensato que um Estado simplesmente deixe de agir 

intencionalmente para que disso decorra a admissibilidade do caso pela jurisdição 

internacional, em sendo que existe a possibilidade do auto-referimento, inferida do artigo 

11; em segundo lugar, não interpretar a inatividade como não-causa de inadmissibilidade é 

dizer que, para que um Estado não leve alguém à justiça, seja através da sua jurisdição ou 

da internacional, basta que ele não haja – o que abre espaço para flagrante impunidade, 

inconsistente com o Estatuto. Note-se também que a ação do Estado decorrente de pedido 

de informações da Promotoria em sede de averiguação da inatividade pode resultar em 

procedimentos não genuínos. Todavia, nessa hipótese afasta-se da inabilidade, adentrando 

na questão específica ao artigo 17(1), o que distancia a admissibilidade automática (Stigen, 

2008). 

Assim, o teste geral a ser feito para o artigo 17 está composto de duas etapas: a) 

determinar se houve qualquer atividade do Estado, e em havendo; b) determinar se a 

atividade do Estado recai sobre as hipóteses dos artigos 17(1)(a)-(c). Em sendo negativa a 

resposta à primeira etapa do teste, o caso é automaticamente admissível pela Corte 

(Robinson, 2011). Sendo positiva, é devido na segunda etapa fazer os testes que serão 

abordados agora, referentes ao artigo 17(2). 

 

4.2.1. Falta de vontade de agir 

 

A falta de vontade de agir72 (“unwillingness”) pressupõe a efetiva atividade de 

um Estado em realizar procedimentos de modo não genuíno, de modo consciente, e para 

tanto, atingindo um certo grau de falta de vontade de agir– de modo que não é qualquer 

atitude não genuína estatal que faça nascer esse instituto (Stigen, 2008). 

Assim, a falta de vontade de agir não pode ser caracterizada como o mero 

desinteresse em agir – muito embora o desinteresse completo configure inatividade de um 

Estado, o que, como foi visto, enseja automaticamente a admissibilidade do caso perante o 

TPI. A falta de vontade de agir pressupõe uma atividade positiva atribuível ao Estado, 

																																																								
72 A tradução “falta de vontade de agir” para o termo “unwillingness” é a utilizada pela República Federativa 
do Brasil no Decreto n. 4.388, de 25 de setembro de 2002. Muito embora o termo em português vá ser 
utilizado durante o trabalho, o autor não entende que essa tradução expresse o real sentido do instituto, em 
sendo que denota muito mais uma falta de atividade, em vez de uma atividade positiva com determinada 
intenção. 
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contudo contaminada por deficiência ou intenção que são inconsistentes com a objetivo de 

levar o acusado à justiça. A vontade atribuída ao Estado deve se refletir na atividade de um 

(ou mais) de seus poderes – executivo, legislativo e judiciário -, não bastando o desejo de 

apenas uma pessoa (Stigen, 2008). 

A lista de situações presentes no artigo 17(2) é exaustiva, seja pela falta de 

expressão que denote interpretação diversa, seja para evitar a discricionariedade na sua 

determinação, face à maior subjetividade inerente a essas situações, assim como ao caráter 

de excepcionalidade das normas relacionadas ao papel do Tribunal em complementaridade 

(Stigen, 2008).  

Com base no artigo 17(2) do Estatuto, o Tribunal deve fazer a análise relativa à 

vontade de agir de um Estado em três “sub-análises” correlatas (Schabas & El Zeidy, 

2015). É fundamental, então, aborda-los mais detalhadamente. Entretanto antes é preciso 

atentar para a determinação expressa de que a Corte deve considerar, no seu exame relativo 

à falta de vontade de agir, os “princípios de devido processo reconhecidos pelo direito 

internacional”, os quais não estão expressos no Estatuto, nem são elucidados através do 

processo de criação do mesmo (Kleffner, 2008). 

É necessário, face à essa determinação, que a Corte leve em consideração, ao 

fazer a análise acerca da existência de vontade de agir por parte do Estado, os direitos 

materiais e processuais do indivíduo previstos em instrumentos internacionais de Direitos 

Humanos73, assim como também devem considerar a jurisprudência de órgãos regionais e 

internacionais de Direitos Humanos. Todavia, para questões de admissibilidade em 

complementaridade, a reflexão sobre os princípios de devido processo deve estar adstrita à 

influência que o não cumprimento desses normas possam ter na (falta de) vontade de agir 

do Estado (Schabas & El Zeidy, 2015). Essa noção foi confirmada pelas Câmaras de Pré-

Julgamento74 e de Apelação75 do TPI no caso Al-Senussi. 

																																																								
73 Não se trata, contudo, de uma preocupação adstrita ao artigo 17(2)(a), mas à todo o Estatuto, conforme 
leitura conjunta do artigo 21(3) e 21(1)(a). 
74 No documento “Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi”: “(...) the Chamber 
emphasises that alleged violations of the accused's procedural rights are not per se grounds for a finding of 
unwillingness or inability under article 17 of the Statute. In order to have a bearing on the Chamber's 
determination, any such alleged violation must be linked to one of the scenarios provided for in article 17(2) 
or (3) of the Statute.”  
75 No documento “Judgment on the appeal of Mr Abdullah Al-Senussi against the decision of Pre-Trial 
Chamber I of 11 October 2013 entitled “Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al -
Senussi'' : “[t]aking into account the text, context, object and purpose of the provision, this determination is 
not one that involves an assessment of whether the due process rights of a suspect have been breached per 
se. In particular, the concept of proceedings "being conducted in a manner which, in the circumstances, is 
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4.2.1.1. Subtração do acusado de sua responsabilidade penal (“shielding”) 

 

O primeiro dos testes se baseia no uso dos procedimentos criminais para 

subtrair o indivíduo de sua responsabilidade penal (“shielding”). O artigo 17(2)(a) 

considera, então, a intenção atribuída ao Estado em efetivamente subtrair o indivíduo, seja 

essa a intenção principal do Estado ou não (Kleffner, 2008). Assim, deve ser afastado o 

argumento de que o fato de um Estado ter iniciado procedimentos ante à sua jurisdição 

interna significa a subtração per se do indivíduo à jurisdição do TPI, mesmo porque o 

exercício da jurisdição nacional em primazia é corolário da complementaridade (Benzing, 

2003), além de um direito/dever do Estado. Outrossim, não se configura shielding quando 

o Estado quiser que seu nacional seja julgado pelo TPI, segundo decisão da Corte no caso 

Katanga76 (Imoedemhe, 2017), ou mesmo quando o Estado tenha optado por julgar o 

indivíduo com base em crime ordinário, e não internacional, desde que a intenção não seja 

de subtraí-lo de sua responsabilidade (Stigen, 2008). 

 Entretanto, isso não significa que o Tribunal não deva examinar o 

procedimento realizado até então pelo Estado, nas situações supracitadas, quando 

oportuno, a fim de verificar se não há a intenção de subtração através de procedimentos 

falsos, ainda que seja um dos objetivos do Estado ao atuar genuinamente (Benzing, 2003), 

e é essa a natureza mesmo do teste a ser feito pelo Tribunal em sede de averiguação se 

houve ou não shielding.  

Deste modo, é possível e devido fazer uma análise do presente instituto numa 

inversão proporcional à completude e seriedade dos procedimentos criminais domésticos, 

devendo a análise facto-circunstancial ser feita caso-à-caso (Schabas & El Zeidy, 2015), ou 

seja, quanto mais precisos e completos os procedimentos, menor a chance de eles terem 

sido realizados com a intenção de subtração do indivíduo da sua responsabilidade penal (El 

Zeidy, 2008). Devido à dificuldade de se provar objetivamente o shielding, a conclusão de 

																																																																																																																																																																								
inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice" should generally be understood as 
referring to proceedings which will lead to an suspect evading justice, in the sense of not appropriately being 
tried genuinely to establish his or her criminal responsibility, in the equivalent of sham proceedings that are 
concerned with that person's protection”. 
76No documento “Reasons for the Oral Decision on the Motion Challenging the Admissibility of the Case 
(Article 19 of the Statute), ICC-01/04-01/07-1213-tENG”: “(...)[t]he Chamber considers that a State which 
chooses not to investigate or prosecute a person before its own courts, but has nevertheless every intention of 
seeing that justice is done, must be considered as lacking the will referred to in article 17”  
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sua existência será inferida em decorrência da análise dos procedimentos, e não através de 

prova direta da intenção77 (Stigen, 2008).  

A análise relativa ao shielding deve ser realizado pela Corte através de uma 

análise dos procedimentos criminais aliados ao seu resultado – em havendo, posto que o 

teste pode ser realizado quando os procedimentos ainda estejam em curso, o que não 

impede a análise da Corte, de acordo com o artigo 17(2)(a). Havendo resultado, é 

importante considera-lo junto ao procedimento. Nessa lógica, muito embora “Informal 

Expert Paper” afirme que essa análise deverá se restringir aos procedimentos e fatores 

institucionais apenas78, é mais prudente que avaliação da Corte leve o resultado dos 

procedimentos como um fator, junto à analise dos mesmos (El Zeidy, 2008). Não se trata 

de uma questão de fazer a apreciação de um ou outro, mas de ambos. 

Os procedimentos não genuínos realizados pelo Estado podem denotar a 

subtração do acusado de sua responsabilidade penal em níveis diferentes, podendo tratar-se 

de um shielding total, quando o acusado for intencionalmente absolvido ou quando a 

promotoria nacional decidiu pela não-acusação; ou um shielding parcial, quando, por 

exemplo, uma pena inferior lhe foi intencionalmente dada (Stigen, 2008) – e para esse 

caso, é mister que a análise do TPI trate a sentença exarada em tribunal doméstico 

referente à crime de competência do Tribunal de uma maneira contextualizada e 

comparada à outros casos e tribunais (Kleffner, 2008). É necessário, contudo, que haja um 

efetivo nexo causal entre os resultados, quaisquer que sejam eles, e a intenção atribuída ao 

Estado em escusar o indivíduo de sua responsabilidade (Stigen, 2008). 

Ademais, o shielding, por natureza, pode abranger as duas hipóteses previstas 

nos artigos 17(2)(b)-(c). O atraso injustificado nos procedimentos podem ser resultado de 

uma intenção em escusar o acusado de sua responsabilidade penal, assim como as faltas de 

independência e imparcialidade podem ter sido criadas para o mesmo fim. Não se sabe, 

contudo, qual a intenção da separação das hipóteses pelos redatores desse dispositivo do 

																																																								
77 Nesse sentido: “[i]n exceptional cases, the purpose of shielding may be established due to express 
statements or clearly manifested actions, such as blanket self-amnesties following initial investigatory steps 
of the relevant national authoriries. However, in the absence of such direct proof, the ‘devious intent on the 
part of the State, contrary to its apparent actions’ has to be inferred from circunstancial evidence” (Kleffner, 
2008). 
78 “The unwillingness test cannot be based on the outcome of proceedings, for example, from the acquittal of 
an obviously guilty person. At first glance, it may seem attractive to suggest a test such as “no reasonable 
tribunal could acquit the person on the evidence”. However, such a test would create grave complications 
and is likely inconsistent with the Rome Statute. (...) Therefore, the admissibility assessment should be based 
on procedural and institutional factors, not the substantive outcome” 
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Estatuto (El Zeidy, 2008), visto que a essência do shielding pode perfeitamente ser vista 

nas situações das alíneas subsequentes, quando ambas trazem que o atraso injustificado ou 

a maneira com a qual os procedimentos criminais tenham sido conduzidos sejam 

inconsistentes com a intenção de levar o referido indivíduo à justiça. 

 

4.2.1.2. Atraso injustificado 

 

Em seguida, o atraso injustificado, previsto no artigo 17(2)(b) do Estatuto, deve 

ser tomado como o atraso ou total paralisação nos procedimentos, pressupondo a existência 

de procedimentos nacionais – o contrário consistiria no instituto da inatividade (Stigen, 

2008). A adição ao Estatuto do atraso injustificado – primeiramente com o qualificador 

“indevido” - como hipótese da falta de vontade de agir se deu para facilitar o teste de 

complementaridade, em sendo que a primeira hipótese, o shielding, nem sempre seria fácil 

de se avaliar (El Zeidy, 2008). 

Nem o Estatuto nem as Regras de Procedimento e Evidência79, todavia, trazem 

qualquer exemplo de atitude estatal que se configure como um atraso, ou mesmo o que 

efetivamente o caracteriza como justificado ou injustificado (El Zeidy, 2008).  Assim, é 

necessário que a Corte conheça e faça, assim como na hipótese do shielding, uma 

construção circunstancial (Kleffner, 2008), a fim de determinar se aquele atraso é 

inconsistente com a intenção de levar o indivíduo à justiça – mais uma vez tentando 

determinar a boa fé do Estado (Schabas & El Zeidy, 2015), seja esse atraso injustificado 

em vantagem ou desfavor ao indivíduo (Kleffner, 2008).  

Em relação à essa avaliação, em comparação àquela referente ao shielding, não 

cabe ao Tribunal concluir pela existência da intenção atribuível ao Estado pelo atraso 

injustificado, mas tão somente avaliar se ele é inconsistente com a intenção de levar o 

indivíduo à justiça (Kleffner, 2008). Para efeitos da apreciação, entretanto, o Tribunal deve 

levar em consideração questões como o devido processo legal e os direitos do acusado, em 

sendo que o conceito de atraso injustificado pode variar entre Estados e organismos 

(Benzing, 2003). 

Portanto, o teste que deve ser feito quanto ao atraso consiste em três partes 

cumulativas: a) verificar se houve atraso nos procedimentos – em havendo; b) verificar se 

																																																								
79 Tradução do autor para o título do documento “Rules of Procedure and Evidence”. 
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o atraso foi injustificado – em havendo; c) verificar se o atraso injustificado é inconsistente 

com a intenção de levar o indivíduo a justiça (Schabas & El Zeidy, 2015).  

O adjetivo “injustificado” permite, por seu significado, que haja espaço para 

que o Estado que exerce jurisdição explique, no caso de que o(s) atraso(s) tenham 

ocorrido, se os mesmos o tenham sido em função de fatores alheios à sua vontade – como a 

conduta do acusado, ou em função da própria necessidade de um alargamento temporal dos 

procedimentos, em decorrência, por exemplo, da complexidade do caso (El Zeidy, 2008). 

Faz-se referência à possibilidade de que esses atrasos possam estar conectados a falta de 

implementação de legislação nacional das disposições do Tribunal ou mesmo 

procedimentos encarregados à instituições inapropriados para tanto (Imoedemhe, 2017). 

Ademais, poderia se inferir que uma resposta afirmativa à segunda questão do 

teste referente ao atraso injustificado já concluiria, nesse aspecto, o teste de 

admissibilidade, levando o caso ao Tribunal, posto que abrangeria também o escopo da 

terceira questão do teste. Na realidade, essa rationale depende se, ao provar o atraso 

injustificado, foi possível objetivamente perceber também se o mesmo foi deliberado ou 

intencional, o que por si só seria inconsistente com a intenção de levar o indivíduo a 

justiça. Outrossim, ainda nesse ponto de vista, a Corte não deve levar em consideração 

todos os atrasos injustificados que tenham ocorridos nos procedimentos para efeitos deste 

teste de admissibilidade – mas deve, tão somente, considerar os atrasos injustificados que 

tenham direta relação com a inconsistência em levar o acusado à justiça (El Zeidy, 2008).   

 

4.2.1.3. Falta de independência e imparcialidade 

 

A última alínea referente à falta de vontade de agir, no artigo 17(2)(c), baseia-se 

nas linguagens dos tribunais ad hoc, e tem como escopo a independência e imparcialidade 

nos procedimentos internos. A falta desses fatores como exceção à inadmissibilidade de 

um caso com base na complementaridade é uma vertente do direito do próprio acusado, 

segundo instrumentos regionais e internacionais de Direitos Humanos, de ser julgado por 

um tribunal imparcial e independente (Stigen, 2008). Em contrapartida, a admissibilidade 

de um caso pelo TPI ante essa provisão poderia se dar quando a parcialidade ou 

dependência tiver também favorecido o acusado, com respaldo no entendimento da 

Comissão de Direito Internacional da ONU (Benzing, 2003). 
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Essa hipótese integrou, inicialmente, ao dispositivo concernente a inabilidade 

do Estado (El Zeidy, 2008). Contudo, entendeu-se que era necessário haver uma separação 

entre elas, visto que a falta de independência e imparcialidade não necessariamente podem 

desaguar na inabilidade de um Estado em realizar procedimentos, como quando, por 

exemplo, o Estado tiver boa fé, mas atitudes do terceiros causem a anulação do julgamento 

(Schabas & El Zeidy, 2015). Essas situações são mais atinentes à noção de falta de vontade 

de agir, e por isso a hipótese foi deslocada para o artigo 17(2), muito embora a sua ideia 

pareça já estar contida nas alíneas (a) e (b) (El Zeidy, 2008). 

O Estatuto mais uma vez não traz, todavia, parâmetros mais específicos sobre o 

que a falta de independência ou imparcialidade consistem, muito menos define esses dois 

conceitos (Stigen, 2008). O próprio Tribunal já teve a oportunidade de criar standards 

legais para esses institutos, no caso Al-Senussi, mas optou por realizar uma análise restrita 

aos fatos. Desse modo, assim como nas hipóteses do shielding e do atraso injustificado, a 

análise da independência e imparcialidade é realizado através da avaliação factual e do 

procedimento realizado pelo Estado (Schabas & El Zeidy, 2015), sendo usualmente 

inferidas das circunstâncias, embora possam ser percebidas objetivamente (Stigen, 2008). 

Não obstante, as noções de independência e imparcialidade já foram amplamente tratadas e 

sua essência construída por outros órgãos e tribunais, nomeadamente a CEDH e o TPI Ex-

I80. 

A independência tem uma dimensão institucional, referente à efetiva separação 

dos poderes, especialmente no que se refere ao judiciário, em se tratando de matéria 

jurisdicional (Kleffner, 2008). Isso não quer dizer, contudo, que não hajam outras 

dimensões para a independência, nomeadamente a independência pessoal dos juízes e a  

independência econômica (individual ou coletiva) (Stigen, 2008).  

A imparcialidade, por sua vez, se refere a especificamente ao dever dos juízes 

em não trazer suas preconcepções sobre o objeto de julgamento, sem promover um ou 

outro lado da causa (Kleffner, 2008) e julgando-a com base nos fatos e no direito aplicável. 

																																																								
80  “In Tadic, the Trial Chamber stated that “whether a court is independent and impartial depends…upon its 
constitution, its judges and the way in which they function”. But it did not develop this point. (…) The ECHR 
adopted two main criteria in its early Piersack case, which is the first authority on the matter. First, there is 
a subjective test that relies “on the personal conviction of a given judge in a given case” or, as stated in the 
recent Warsicka case, the “interest of a particular judge in a given case”, and, secondly, an objective test 
that determines whether the judge “offered guarantees sufficient to exclude any legitimate doubt in this 
respect””. (Schabas & El Zeidy, 2015) 
.	
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Nesse caso, diferentemente da independência, adentra-se num ambiente de subjetividade. 

Assim, é necessário se utilizar das circunstâncias para inferir se um juiz está ou não sendo 

imparcial (Stigen, 2008). 

Do mesmo modo que o teste referente ao atraso injustificado, a falta de 

independência e imparcialidade não configuram, per se, causa de admissibilidade do caso 

pelo Tribunal. Elas devem ser inconsistentes com a intenção de levar o acusado à justiça.  

Outrossim, a análise desse instituto não deve estar restrita à juízes e tribunais, mas deve 

abranger a acusação (promotoria) e as investigações (Stigen, 2008) 

 

4.2.2. Inabilidade 

 

A inabilidade, por seu turno, é uma hipótese condicionada aos fatos, e pode 

incluir a falta de um poder judiciário, de juízes (ou a falta de juízes imparciais), ou mesmo 

a impossibilidade de conclusão de procedimentos devido à instabilidade política do Estado 

(Phillipe, 2006). Ademais, ela também pode ser relacionada à desastres naturais ou 

desordem pública (El Zeidy, 2008).  

Presente no artigo 17(3) do Estatuto, a inabilidade presume um ambiente estatal 

de crise e quebra de instituições, impedindo que os procedimentos comecem ou continuem. 

O referido colapso do sistema judicial de um Estado poderá ser presumido quando houver 

perda de controle do território ou perda de sua administração (Benzing, 2003).  

Há que de atentar, contudo, para as qualificações dadas ao termo “colapso” no 

texto do artigo 17(3) do Estatuto. Enquanto o colapso “total” seja mais evidente, o colapso 

“substancial” requer mais atenção. Saliente-se que a qualificadora utilizada até as 

negociações em Roma era “parcial”, como já abordado no capítulo anterior. Após a 

rejeição por parte de algumas delegações, sob o argumento de que isso estabeleceria um 

limiar demasiado baixo, passou-se ao termo “substancial”. Assim, é possível inferir, em 

gradação, que um colapso substancial se encontra entre o parcial e o total, “num grau de 

intensidade suficiente para impedir que o sistema satisfaça sua funções em relação à 

investigações, acusações, julgamentos e execução de sentenças (...)” (El Zeidy, 2008).  

A inabilidade, do modo prescrito no Estatuto, foi criticada, em especial pela 

Promotora dos Tribunais ad hoc, que entendeu que elaborar dispositivos que 

determinavam que inabilidade decorreria de colapsos ou indisponibilidade de sistemas 
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judiciais nacionais restringiria a mesma à Estados subdesenvolvidos. Todavia, a prática da 

Corte pôde provar errada essa hipótese81 (Schabas & El Zeidy, 2015). 

O teste para aferição de inabilidade é mais objetivo do que os testes para 

verificar a falta de vontade de um Estado. Um Estado pode ter vontade em realizar os 

procedimentos criminais, mas sem incapaz de fazê-lo (El Zeidy, 2008). A Corte não fará, 

então, um controle da intenção dos entes estatais para determinar a inabilidade, mas, sim, 

exame da situação na qual o Estado está inserido, a fim de determinar se, objetivamente, 

ele é ou não hábil para conduzir os procedimentos apropriados (Schabas & El Zeidy, 

2015). 

A objetividade referida é muito mais facilmente percebida na própria leitura do 

artigo 17(3). Em comparação ao artigo 17(2) – que traz os elementos da falta de vontade – 

aquele dispositivo traz três situações expressas em que pode se verificar a inabilidade do 

Estado, nomeadamente: (1) quando o Estado é incapaz de assegurar a custódia do acusado; 

(2) quando o Estado é incapaz de obter evidências ou tomar testemunhos; e (3) quando o 

Estado é incapaz de realizar procedimentos.  

Note-se que enquanto as duas primeiras situações são específicas, a terceira,  a 

incapacidade em realizar procedimentos, é intencionalmente mais genérica, abarcando 

possibilidades diversas das citadas anteriormente (Schabas & El Zeidy, 2015), ou seja, 

afirmando o caráter não numerus clausus do artigo 17(3). Esse dispositivo foi adicionado 

durantes os trabalhos do PrepCom, exatamente com o intuito de afastar a possibilidade de 

que a inabilidade não pudesse ser determinada, muito embora houvesse base factual para 

tanto, frente a especificidade das duas outras hipóteses, prejudicando assim a 

admissibilidade de casos sobre os quais a Corte deveria exercer sua jurisdição 

complementar (El Zeidy, 2008).  

Essas três situações supracitadas, sozinhas, não são suficientes para determinar 

a admissibilidade de um caso pelo TPI. Como traz o artigo 17(3), elas devem ser 

decorrentes do colapso total ou substancial do sistema judicial nacional ou de sua 

indisponibilidade (Schabas & El Zeidy, 2015), devendo o Tribunal determinar essa 

correlação (Benzing, 2003). 

																																																								
81 A Câmara de Pré-julgamento I entendeu, em decisão sobre a Situação da República Democrática do 
Congo, no documento “Decision on the Prosecutor's Application for Warrants of Arrest, Article 58, ICC-
01/04-520-Anx2” que o judiciário na cidade de Ituri vinha se desenvolvendo, particularmente através da 
reabertura de um tribunal e da expedição de mandados de prisão, muito embora o nível de desenvolvimento 
ainda não afastasse a noção de inabilidade prevista no artigo 17. 
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Também seria possível afirmar a inabilidade de um Estado quando o crime 

internacional de competência do TPI seja, no ordenamento interno, tratado como crime 

ordinário, o que foi confirmado pelo TPI Ex-I no caso Tadic (Benzing, 2003). Todavia, o 

TPI já entendeu, em recurso dos casos referentes à situação na Líbia, que não há previsão 

no Estatuto de que um crime, sendo julgado como crime internacional domesticamente, 

seja base para a admissibilidade do caso (Stahn, 2015). Entretanto, a completa falta de 

legislação substancial, ou seja, a tipificação de crimes de modo a espelhar aqueles 

previstos no Estatuto de Roma, e a subsequente impossibilidade de procedimentos 

criminais em face ao princípio da legalidade podem ser causa para determinação de 

indisponibilidade do sistema judiciário nacional – muito embora esse argumento seja mais 

frágil. Em contrapartida, a falta de legislação processual pode se traduzir em inabilidade de 

uma forma muito mais sólida do que a substancial (El Zeidy, 2008). 

De qualquer modo, é importante salientar que a prática das Câmaras, na 

determinação da inabilidade de um Estado, é de utilizar da noção de indisponibilidade, em 

vez do colapso total ou substancial.  Na realidade, os precedentes da Corte em testes de 

inabilidade indicam que, na prática, ela é composta não por uma ou outra situação 

específica, como as duas primeiras previstas no final do artigo 17(3), a dizer, incapacidade 

de prender o acusado, e incapacidade de realizar procedimentos e tomar testemunhas. É, 

sim, composta por diversos elementos distintos, como as duas supracitadas situações, e 

outras mais. Assim, diante de uma pluralidade de fatores, é mais prudente tornar uma 

decisão mais sólida ao basear-se na totalidade de situações que indicam o 

indisponibilidade, ou mesmo que recaiam sobre a hipótese genérica alistada no artigo 17(3) 

(Schabas & El Zeidy, 2015). 

 

4.3.2. Ne bis in idem 

 

  O ne bis in idem, ou seja, o princípio pelo qual uma pessoa não pode ser acusada, 

julgada e condenada pela mesma conduta mais de uma vez, é também direito do indivíduo 

amplamente reconhecido (nemo debet bis vexari pro una et eadem causa), seja na esfera 

internacional quanto nos sistemas jurídicos nacionais, promovendo também a res judicata, 

ou coisa julgada (Ambos, 2013), além de “um interesse de salvaguarda da integridade do 

próprio sistema judicial” (De Almeida, 2009). Ao lado do artigo 17 do Estatuto, que 
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abrange as questões de admissibilidade que tem como objeto acusações e investigações, 

está previsto no artigo 20, que traz o ne bis in idem tanto o princípio como parte integrante 

da complementaridade e, assim, regente das relações entre jurisdições, tanto como 

proibição de novo julgamento pelo Tribunal em função de um mesmo, anterior do próprio 

TPI (El Zeidy, 2008): 

 
Article 20  
Ne bis in idem  
 
1. Except as provided in this Statute, no person shall be tried before the 
Court with respect to conduct which formed the basis of crimes for which the 
person has been convicted or acquitted by the Court.  
 
2. No person shall be tried by another court for a crime referred to in 
article 5 for which that person has already been convicted or acquitted by the 
Court.  
 
3. No person who has been tried by another court for conduct also 
proscribed under article 6, 7 or 8 shall be tried by the Court with respect to the 
same conduct unless the proceedings in the other court:  
 
(a)  Were for the purpose of shielding the person concerned from criminal 
responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court; or  
 
(b)  Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance 
with the norms of due process recognized by international law and were 
conducted in a manner which, in the circumstances, was inconsistent with an 
intent to bring the person concerned to justice.  

 

 Não sendo importante analisar o artigo 20(1), já que se trata não de uma regra 

concernente à complementaridade – apesar de sua introdução ser uma novidade no direito 

internacional penal, é necessário, contudo, atentar para o uso da palavra “conduta” em vez 

de “crime” nos artigo 20(1) e (3). Isso indica que o parâmetro para determinar a 

impossibilidade de um novo julgamento pela Corte será não o crime objeto de um 

julgamento anterior, seja da própria Corte ou de um outro tribunal, mas a conduta – o que 

significa que não importa a nomenclatura dada ou caráter nacional ou internacional dela, 

mas apenas os fatos (Ambos, 2013), mesmo em vista de que o Tribunal, com recursos 

limitados, não deve ter interesse em julgar novamente indivíduos somente em virtude da 

diferença de caracterização internacional/nacional do crime82 (Kleffner, 2008). Em caráter 

																																																								
82 Essa visão, contudo, não é pacífica na doutrina: “[t]here is some doubt about the application of 
complementarity and the ne bis in idem rule to situations where an individual has already been tried by a 
national justice system, but for a crime under ordinary criminal law such as murder, rather than for the truly 
international offences of genocide, crimes against humanity and war crimes. It will be argued that trial for 
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informativo, salienta-se que a hipótese do artigo 20(1) não engloba a possibilidade de 

revisão de julgamento por via de apelação, sendo esta plausível e prevista no Estatuto 

(Coracini & Tallgren, 2015). 

 Já no artigo 20(2), em contrapartida, o termo utilizado não é “conduta”, mas sim 

“crime”, a semelhança do que havia sido utilizado entre o projeto da CDI até as discussões 

do PrepCom para o artigo 17. Desse modo, o proibição de um novo julgamento por parte 

de corte nacional fica restrita aos crimes de competência do Tribunal, quais sejam, 

genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crime de agressão (Ambos, 

2013). A intenção de não permitir o novo julgamento com base numa mesma conduta se 

deu em função da possibilidade de uma absolvição ante a jurisdição internacional em 

decorrência de falta de provas, seguida de uma mudança circunstancial relativa a jurisdição 

nacional que permita o seu genuíno exercício em primazia, mas utilizando-se o crime 

ordinário, ao invés do internacional83 (Coracini & Tallgren, 2015). 

Também há que se considerar que o princípio do ne bis in idem, nos termos do 

artigo 20(2) não é aplicável à Estados não-membros, por força do princípio da pacta tertiis 

nec nocent nec prosunt (Ambos, 2013),  conforme o artigo 34 da Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados84, sendo porém aplicável a outras Corte internacionais ou 

internacionalizadas85. Assim, tem-se que o ne bis in idem vertical descendente não é 

irrestrito – sendo possível dizer que esse princípio só será aplicado plenamente em casos 

de decisão do Tribunal como parâmetro (Coracini & Tallgren, 2015).  

																																																																																																																																																																								
an underlying offence tends to trivialse the crime and contribute to revisionism or negationism. Many who 
violate human rights may be willing to accept the fact that they have committed murder or assault, but will 
refuse to admit the more grievous crimes of genocide or crimes against humanity. Yet murder is a very 
serious crime in all justice systems and is generally sanctioned by the most severe penalties. Article 20(3) 
seems to suggest this, when it declares that such subsequent proceedings before the International Criminal 
Court when there has already been a trial ‘for conduct also proscribed under Articles 6, 7 and 8’ is 
prohibited. In the alternative, the Statute ought to have said ‘for a crime referred to in Article 5’, as it does in 
Article 20(2)”. (Schabas, 2004) 
83 “The idea is that since the ICC does not have jurisdiction over crimes under national law, there is a need 
to ensure that a person who commits such a crime does not escape responsibility simply because in the ICC 
trial it is not proven beyond reasonable doubt that the acts amounted to a crime under the jurisdiction of the 
ICC. As a result of this change, however, a person convicted by the ICC may consequently also be tried for 
crimes under national law for the same conduct” (Coracini & Tallgren, 2015) 
84 “Um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro Estado sem o seu consentimento”. 
85 Nesse sentido, entretanto: “[a]s a result of their distinctly temporary jurisdiction, jurisdictional conflicts 
between the ICC and the ICTR are categorically excluded, but with regard to the ICTY, at least theoretically 
possible. Due to the particular nature of the ICTY, established by Security Council Resolution under Chapter 
VII of the Charter of the United Nations, as well as its speciality, the ICTY would prevail already at the stage 
of establishing jurisdiction. Therefore, it is most unlikely that the question of the res iudicata effect of an ICC 
decision towards the ICTY would come up in practice”. (Coracini & Tallgren, 2015). 
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Por outro lado, a modalidade vertical ascendente do princípio – unanimemente a 

mais controversa -  é válida, conforme se vê no artigo 20(3), embora hajam exceções para 

a mesma, que tem seu texto quase idêntico aqueles dos artigos 17(2)(a) e (c) –, ou seja, são 

ressalvas baseadas nas possibilidades de “shielding” e falta de independência e 

imparcialidade – ambas denotando a falta de vontade de agir do Estado. Aqui se exalta o 

princípio da complementaridade dentro da noção do ne bis in idem no Estatuto. Em 

especial, na hipótese do artigo 20(3)(b), há novamente a inconformidade com normas de 

devido processo, por parte do Estado num julgamento, como causa de exceção, resultando 

no desfazimento da res judicata - ou impedindo seu trânsito em julgado (De Almeida, 

2009) - e desaguando na oportunidade de novo julgamento, dessa vez pela jurisdição 

internacional (Ambos, 2013).  

A referência feita às condutas para as quais um julgamento por outra corte impede 

o exercício da jurisdição internacional no artigo 20(3) difere daquela utilizada no artigo 

20(2), afastando, conforme análise do que está disposto nos artigos 5, 6, 7 e 8 do Estatuto, 

numa avaliação literal, o crime de agressão da hipótese do artigo 20(3) (Coracini & 

Tallgren, 2015). 

 Um outro ponto importante é a diferenciação de texto entre as hipóteses do ne bis 

in idem ascendente e descendente. Enquanto a descendente traz  a importância do resultado 

de um julgamento do TPI86 – condenação ou absolvição -, a hipótese do artigo 20(3) não se 

utiliza do mesmo texto. Assim, infere-se que ele não está restrito aos desfechos citados, 

mas também é aplicável à outras decisões procedimentais que não estas (Ambos, 2013). É 

importante salientar que não se trata da hipótese prevista no artigo 17(1)(b), visto que essa 

versa sobre a decisão do Estado de não acusar o indivíduo, ou seja, há investigações, mas o 

Estado entende que não deve iniciar procedimentos criminais, não havendo o que se falar 

em julgamento.  

Outrossim, também há que se falar na questão do esgotamento das vias internas 

para efeitos do artigo 20(3) – ou seja, a definição do momento em que o Tribunal deve 

entender que é admissível ou não o caso na hipóteses das alíneas (a) e (b). Parece mais 

sensato concluir que a possibilidade de alteração de sentenças por via recursal ou mesmo 

por sua anulação, suprimindo as situações que ensejem a admissão pela jurisdição 

internacional, faz necessário que o Tribunal espere pelo esgotamento das vias internas para 

																																																								
86 Nos mesmos termos do artigo 20(2) (Coracini & Tallgren, 2015).	
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decidir em sede de admissibilidade. Contudo, análise do Tribunal deverá abarcar também 

os procedimentos recursais, que, em se provando insuficientes, podem ocasionar o 

exercício da jurisdição internacional com base no artigo 20(3) (Kleffner, 2008). 
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5. O controle da complementaridade na admissibilidade de situações e casos 

 

Como demonstrado nos pontos anteriores, o princípio da complementaridade é um 

ponto fundamental da interação entre o Tribunal e Estados, assim como se traduz em uma 

das condições de admissibilidade, junto ao limiar de gravidade. Nesse sentido, em se 

tratando de um tribunal, o que logicamente envolve procedimentos, é necessário que seja 

feito um juízo de admissibilidade – e assim sendo, um controle de complementaridade, no 

seio desse procedimento. 

O Estatuto de Roma prevê o teste de admissibilidade em diferentes fases 

procedimentais. Como se sabe, os procedimentos se iniciam com o referimento de uma 

situação por um Estado, pelo Conselho de Segurança da ONU, ou pela atuação de ofício da 

Promotoria, com base no artigo 13(c)87. No decorrer dos procedimentos e investigações, a 

Promotoria será capaz de determinar os indivíduos a quem são atribuídas as condutas 

criminosas. Passa-se, desse modo, da situação, mais genérica, ao caso, específico e 

delineado. Para esses dois estágios estão previstos testes de admissibilidade estatutários, a 

fim de que seja possível, a nível de complementaridade, garantir preliminarmente ou 

litigiosamente, a primazia das jurisdições nacionais na moldura determinada pelo artigo 17. 

O Estatuto traz dois artigos que versam sobre os procedimentos concernentes à 

análise de admissibilidade, os quais são as bases para o controle de complementaridade ao 

longo do processo criminal internacional: artigos 18 e 19. O primeiro, aliado ao artigo 15 – 

que confere ao Promotor a possibilidade de atuação proprio motu – traz as regras 

procedimentais que tem relação aos atos da Promotoria acerca das investigações 

preliminares sobre admissibilidade. É certo que esse artigo abrange também as decisões do 

próprio Tribunal em sede de “situação”, mas essas se dão exclusivamente em função da 

atuação da Promotoria, seja com a revisão da decisão de ofício do Promotor, seja com base 

em pedido de autorização decorrente da resposta estatal à notificação. Assim, para os fins 

desse trabalho, o artigo 18 será tratado no ponto a seguir, no controle de 

																																																								
87 “The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with 
the provisions of this Statute if: (...)( c)  The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a 
crime in accordance with article 15.”  
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complementaridade pela Promotoria do Tribunal Penal Internacional, mesmo sendo 

composto de atuação tanto desse órgão, quanto do Tribunal. 

 Já o artigo 19 do Estatuto de Roma traz as possibilidades de impugnação sobre a 

jurisdição do Tribunal ou da admissibilidade de casos. As regras nele prevista são 

aplicáveis à uma etapa procedimental posterior àquela do artigo 18, quando já se constituiu 

um caso. É uma fase litigiosa, com requerimentos e contestações endereçados à Corte por 

legitimados (Stigen, 2008), sendo a etapa apropriada para o questionamento direto da 

admissibilidade, e por sua vez, da complementaridade, pelos Estados e pelo 

acusado/suspeito. Assim, é necessário também o seu enfrentamento. 

É importante salientar que a análise realizada nesse capítulo será atinente ao 

princípio da complementaridade, exclusivamente. Deste modo, pontos que não estejam 

dentro deste corte metodológico não serão abordados.  

 

5.1.  Controle de complementaridade pela Promotoria do Tribunal Penal 

Internacional 

  

 No que tange ao controle de complementaridade em admissibilidade no Estatuto de 

Roma, dois dispositivos se relacionam à atuação da Promotoria – artigos 15 e 18. Esse 

controle ocorrerá em duas oportunidades, seja em atuação proprio motu desse órgão ou 

não: primeiramente, quando pedir autorização ao Juízo de Instrução para proceder com 

investigações, com base no artigo 15(3) do Estatuto de Roma; e em segundo lugar com a 

notificação dos Estados que possam ter jurisdição, com base no artigo 18(1) (Stigen, 

2008).   

Desse modo, o Estatuto de Roma estabelece dois procedimentos distintos para o 

início de investigações por parte da Promotoria: o primeiro, atinente à atuação proprio 

motu do órgão; o segundo, em caso de referimento por parte de Estado-parte do Estatuto. O 

primeiro procedimento abrange os dois artigos, 15 e 18, enquanto o segundo se relaciona 

apenas com o último (Kleffner, 2008). 

O artigo 15(1)88 do Estatuto de Roma confere ao Promotor do Tribunal Penal 

Internacional a iniciativa para abrir inquérito com base no recebimento de informações 

sobre prática de crimes de competência da Corte, o que está também de acordo com o 
																																																								
88 “The Prosecutor may initiate investigations proprio motu on the basis of information on crimes within the 
jurisdiction of the Court”. 
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artigo 13(c), que possibilita o exercício de jurisdição pelo TPI quando o Promotor tiver 

dado início à inquérito, na sua atuação de ofício. 

O artigo 15 continua a descrever o procedimento, ao afirmar que o Promotor, 

entendendo que há fundamento razoável para abrir inquérito, apresentará pedido de 

autorização ao Juízo de Instrução89. Entendendo o contrário, o Procurador deve informar 

sua decisão à quem lhe tiver prestado as informações de prática de crimes90. Não há 

possibilidade de revisão da decisão negativa da promotoria (Kleffner, 2008). 

Nessa atuação própria do artigo 15, é dever do Procurador considerar, na 

determinação do fundamento razoável, as hipóteses do artigo 17, ou seja, o papel 

complementar do Tribunal, segundo as disposições do artigo 53(1)(b)91 e 53(2)(b)92 do 

Estatuto. Assim, quando entender que um Estado está investigando, procedendo 

criminalmente ou tenha julgado – com condenação ou absolvição, ou tenha arquivado o 

procedimento, deve deferir sua investigação ao Estado (Boas et al., 2011). Desse modo, o 

controle de complementaridade preliminar, realizado pela Promotoria a fim de entender se 

deve ou não iniciar investigações, encontra-se no seio da determinação do “fundamento 

razoável”93 (Kleffner, 2008). 

A primeira oportunidade em que a Promotoria realizou pedido ao Juízo de 

Instrução para iniciar investigações com base no artigo 15 foi referente à situação do 

																																																								
89 Artigo 15(3) do Estatuto de Roma:  “[i]f the Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to 
proceed with an investigation, he or she shall submit to the Pre-Trial Chamber a request for authorization of 
an investigation, together with any supporting material collected. Victims may make representations to the 
Pre-Trial Chamber, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence”.  
90 Artigo 15(6) do Estatuto de Roma: “[i]f, after the preliminary examination referred to in paragraphs 1 
and 2, the Prosecutor concludes that the information provided does not constitute a reasonable basis for an 
investigation, he or she shall inform those who provided the information. This shall not preclude the 
Prosecutor from considering further information submitted to him or her regarding the same situation in the 
light of new facts or evidence”.  
91 “1. The Prosecutor shall, having evaluated the information made available to him or her, initiate an 
investigation unless he or she determines that there is no reasonable basis to proceed under this Statute. In 
deciding whether to initiate an investigation, the Prosecutor shall consider whether: (…) (b) The case is or 
would be admissible under article 17; (…)” 
92 “2. If, upon investigation, the Prosecutor concludes that there is not a sufficient basis for a prosecution 
because: (b) The case is inadmissible under article 17; (…) the Prosecutor shall inform the Pre-Trial 
Chamber and the State making a referral under article 14 or the Security Council in a case under article 13, 
paragraph (b), of his or her conclusion and the reasons for the conclusion”. 
93 A determinação do fundamento razoável engloba também outros testes. Nesse sentido: “[d]uring this 
preliminary phase, the Office assesses whether statutory criteria to open an investigation are met. We tick 
the boxes defined in the Statute: first, jurisdiction: i.e. whether the Court has jurisdiction in a given situation 
and whether crimes falling under ICC jurisdiction have been committed; second, admissibility, i.e. whether 
genuine proccedings have been or are being carried out by national authorities in relation to these crimes; 
and third, whether the opening of an investigation would go against the interest of justice” (Moreno-
Ocampo, 2011). 
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Quênia. Nela, esse Juízo teve a oportunidade de definir melhor o ambiente do controle 

preliminar de complementaridade. Primeiramente, o órgão estabelecee esse controle às 

situações, ao explanar que muito embora os artigos 53 e 17 relacionem o mesmo apenas à 

casos, o espírito da admissibilidade deve ser aplicável aos mais variados estágios 

procedimentais, que abrangem tanto o período em que se está lidando com situações, 

quanto àqueles em que já se tem casos delineados94. Se tivesse decidido de modo oposto, 

pelo afastamento do controle preliminar de complementaridade às situações, o Tribunal 

teria permitido investigações paralelas nos diferentes níveis jurisdicionais, e cuja eficácia, 

de um ou outra, restaria incerta até a definição da jurisdição pelo TPI, num controle 

posterior (Olásolo & Carnero-Rojo, 2011). Assim, a Corte  entendeu no sentido de 

preservar a natureza complementar da Corte. 

Desse modo, é necessário que a questão de admissibilidade seja determinada, nessa 

etapa dos procedimentos, em relação à “casos potenciais”. O Juízo traz alguns critérios que 

compõem esses casos, nomeadamente: a) os grupos de pessoas que possam ter cometidos 

os crimes e que serão os prováveis focos da investigação; b) os crimes que recaiam sobre a 

jurisdição do Tribunal e que serão os prováveis focos da investigação. Não se tratam, 

contudo, de critérios que definirão os procedimentos futuros, nem mesmo vincularão os 

possíveis controles de complementaridade com fulcro no artigo 19. 

Entretanto, no âmbito de análise preliminar da complementaridade, em relação à 

situações, ainda não há espaço para um estudo que compreenda as hipóteses especificadas 

no artigo 17(1)(a)-(c), em sendo que nelas é necessário que se tenham um caso específico, 

a fim de se adentrar à segunda etapa do teste de admissibilidade, já abordada nesse 

trabalho, e que compreende os institutos da “falta de vontade de agir” e “inabilidade”. 

Portanto, nessa observação exordial, o trabalho da Promotoria e do Juízo é definir se há ou 

																																																								
94  No documento “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an 
Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, ICC-01/09-19”: “[t]he Chamber observes that 
article 53(l)(b) of the Statute speaks of the admissibility of a "case" under article 17 of the Statute. The 
opening clause of article 17 of the Statute also states that the "Court shall determine that a case is 
inadmissible where [...]" certain conditions have been met. Thus, according to a textual interpretation, 
admissibility should be assessed against the backdrop of a "case". However, the Chamber wishes to 
underline that the Statute is drafted in a manner which tends to solve questions related to admissibility at 
different stages of the proceedings up until trial. These stages begin with a "situation" and end with a 
concrete "case", where one or more suspects have been identified for the purpose of prosecution. (...) The 
Chamber is therefore of the opinion that article 53(l)(b) of the Statute must be construed in its context, and 
accordingly, an assessment of admissibility during the article 53(1) stage should in principle be related to a 
"situation" (admissibility of a situation)”.  
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não investigações95 – ou seja, o controle preliminar de complementaridade é constituído 

apenas da análise da (in)atividade estatal. 

Por fim, há a possibilidade de auto-revisão das decisões da Promotoria, seja ela 

positiva ou não, acerca do início de investigações, com base no artigo 53(4)96 do Estatuto. 

Trata-se de um poder discricionário do Promotor, tendo como requisito apenas a existência 

de novos fatos  (Bergsmo et al., 2015). No que tange à complementaridade, a revisão da 

decisão é importante, visto que os novos fatos podem se traduzir na falta de vontade de 

agir ou na inabilidade do Estado, em se tratando de decisão negativa97, ou o início de 

investigações ou procedimentos estatais, no caso de decisão positiva (Kleffner, 2008). 

É devido agora passar à análise do artigo 18 do Estatuto, que traz o procedimento o 

qual envolve as decisões preliminares acerca de admissibilidade, o que por sua vez tem 

intima relação com a complementaridade entre jurisdições, como já foi visto na análise dos 

dispositivos do artigo 17. 

A introdução de um artigo que estabelecesse regras procedimentais para atuação da 

Promotoria em sede de seu poder investigatório, além da relação desde poder com o 

princípio da complementaridade, somente se deu no PrepCom e da Conferência em Roma, 

visto que até então não se havia previsto que o Promotor pudesse ter atuação proprio motu, 

não tendo esta norma de revisão precedentes em outros tribunais internacionais ou mesmo 

em sistemas nacionais.   

Na sua essência, o artigo 18 serve para quatro finalidades: a) enfatizar a primazia da 

jurisdição nacional; b) possibilitar ao Estado estabelecer sua jurisdição em primazia 

quando ainda se investiga uma situação; c) estabelecimento de accountability da 

Promotoria; d) afastamento da hipótese de parcialidade da Promotoria, através do 

envolvimento do Juízo de Instrução (Pre-Trial Chamber) (Nsereko, 2015). 

																																																								
95  No documento “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an 
Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, ICC-01/09-19”: “[h]aving said the above, the 
Chamber considers that, at this stage, the admissibility assessment requires an examination as to whether the 
relevant State(s) is/are conducting or has/have conducted national proceedings in relation to the groups of 
persons and the crimes allegedly committed during those incidents, which together would likely form the 
object of the Court's investigations”. 
96 “The Prosecutor may, at any time, reconsider a decision whether to initiate an investigation or prosecution 
based on new facts or information”. 
97 É certo que a análise preliminar da complementaridade compreende apenas o instituto da inatividade, ou 
seja, o chapeau do artigo 17. Entretanto, os institutos do artigo 17(1)(a)-(b) devem ser controlados em sede 
de revisão de decisão negativa, logicamente, por haverem procedimentos domésticos nos quais a falta de 
vontade de agir e a inabilidade possam ser controlados.		
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O artigo 18(1) traz o dever da Promotoria em notificar os Estados que possam ter 

jurisdição sobre crimes referentes à uma situação que lhe foi referida – exceto na hipótese 

de referimento por parte do CSONU, posto que não se faz referência ao artigo 13(b). Esse 

dever ocorre após a determinação da Promotoria de que há o fundamento apropriado para 

iniciar investigações – após as exames preliminares - mas antes do início das mesmas 

(Kleffner, 2008). 

Numa análise mais aprofundada do artigo, vê-se alguns pontos para os quais é 

necessário se atentar. Primeiramente, o dispositivo traz a sua aplicação à situações, como 

já dito, e não casos, em consonância com o disposto na já referida decisão da situação do 

Quênia. Trata-se então de uma colocação do princípio da complementaridade num 

ambiente diferente daquele estabelecido pelos artigos 17 e 20, onde se tem um caso 

estabelecido. Essa hipótese permite então que os Estados afirmem sua jurisdição antes 

mesmo que a Promotoria tenha iniciado suas investigações e estabelecido os perpetradores 

e crimes cometidos.  

Atente-se novamente para o fato de que o artigo é somente aplicável às hipóteses de 

referimento por um Estado-parte ou atuação proprio motu do Promotor, afastando, por sua 

vez, o procedimento nele descrito ao referimento pelo Conselho de Segurança (Nsereko, 

2015). Essa escolha pode se ter dado pela hierarquia entre Conselho e Estados, na qual 

esses se submetem àquele, em sendo que quando o órgão da ONU entender que deve 

referir um caso ao TPI – como já fez com Darfur e Líbia98 - não há oportunidade para os 

Estados contestarem o referimento em si, mas tão somente a admissibilidade, com base no 

artigo 19 (Boas et al., 2011). Há também quem defenda que a falta de aplicação do artigo 

aos referimentos pelo CSONU se dê pela notoriedade de tal ato, que tornaria desnecessária 

a notificação aos Estados com possível jurisdição (Stigen, 2008). 

Desse modo, quando a Promotoria entender que há um motivo razoável para iniciar 

investigações em face de referimento de Estado, ou quando as tenha iniciado com 

autorização do Juízo de Instrução via proprio motu, deve notificar os Estados que possam 

ter jurisdição sobre a situação. Mais uma vez, a primazia da jurisdição doméstica é 

preservada. 

É, entretanto, necessário considerar se o dever da Promotoria de notificação 

engloba, também, os Estados não-partes. Conquanto o artigo 18(1) use a qualificadora 

																																																								
98 Através das resoluções 1593 e 1970, respectivamente.  
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“partes” em apenas uma das oportunidades em que se refere aos Estados, o dispositivo 

seguinte, artigo 18(2), afirma o dever dos Estados-partes em responder à notificação em 

prazo determinado. Assim, seria possível depreender que enquanto uma norma se restrinja 

apenas aos Estados-partes, a outra compreende todos os Estados, mesmo os não-partes do 

Estatuto de Roma - mesmo porque não cabe ao Estatuto criar obrigação à Estados 

terceiros, por via do princípio do pacta tertiis nec nocent nec prosunt (El Zeidy, 2008). 

Mais ainda, determina o referido artigo que a Promotoria deve notificar todos os Estados-

partes “e” os Estados que possam ter jurisdição. Assim, cria duas categorias diferentes, 

cujo significado literal não necessariamente imprime que esta é uma subcategoria daquela. 

Não é, sem embargo, o que se infere a partir de análise dos trabalhos preparatórios 

do Estatuto: a norma referente ao artigo 18(1), anteriormente o artigo 16(1) do projeto do 

Estatuto, fazia referencia explícita aos Estados não-partes quanto à notificação por parte da 

Promotoria, tendo tal referência sido retirada (Nsereko, 2015). Mais ainda, um relatório do 

Escritório da Promotoria99, de 2003, estabelece categorias de Estados os quais o órgão 

consultará, sob a égide do artigo 18, a fim de estabelecer qual deles, em concorrência, 

poderia melhor exercer a jurisdição. São as categorias: a) o Estado onde o crime foi 

cometido; b) o Estado de nacionalidade do suspeito; c) o Estado com custódia do acusado; 

e d) o Estado que detêm evidências do cometimento do crime.  Essas categorias expressam 

a necessidade da existência de uma relação entre “Estado” e “crime”, com exceção da 

hipótese do Estado com custódia do acusado, que figura na lista pela possibilidade 

excepcional de exercício de jurisdição (Stigen, 2008).  

Na prática, poder-se-ia inferir, com base no paper da Promotoria, que após a 

notificação dos Estados com jurisdição, o órgão consultaria os Estados (El Zeidy, 2008). 

Não se trata, contudo, de uma regra prevista no Estatuto de Roma, mas um guia ou prática 

estabelecida pela Promotoria. 

Entratanto, uma leitura mais atinente à complementaridade e a intenção da primazia 

da jurisdição doméstica se alinha muito mais à intepretação da regra pela abrangência dos 

Estados não-partes no que tange o dever de notificação pela Promotoria 100. Mais ainda, os 

																																																								
99 Escritório da Promotoria do Tribunal Penal Internacional, 2003. Paper on some policy issues before the 
Office of the Prosecutor. 
100 Nesse sentido: “[i]t would also make much sense to notify selected non-states parties as, according to 
articles 17 and 19, the admissibility of a case might be challenged by any “State which has jurisdiction over 
a case”, possibly including non-states parties, “on the ground that it is investigating or prosecuting the case 
or has investigated or prosecuted”. It is therefore submitted that the Prosecutor must notify all states parties 
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Estados não-partes também tem o direito/dever de processar e julgar crimes internacionais, 

e nesse sentido, podem fazer o uso das prerrogativas decorrentes do regime da 

complementaridade previsto no Estatuto (Kleffner, 2008). 

Ademais, o artigo 18(1) traz também a possibilidade da Promotoria limitar as 

informações concedidas aos Estados quando da notificação, ao entender que seja 

necessário para preservar evidências ou mesmo testemunhas. A letra do texto do Estatuto 

expressa um espaço de discricionariedade do Promotor acerca da quantidade de 

informações que serão fornecidas aos Estados – assim como a Regra 52(1), que traz que “a 

notificação deve conter informações sobre os atos que podem constituir crimes ante o 

artigo 5” – conferindo também uma margem de discricionariedade grande à Promotoria. 

Há de se convir, contudo, que não é do interesse do órgão deliberadamente reter 

informações, até porque isso pode implicar no alargamento de procedimentos que podem 

eventualmente falhar no teste de complementaridade (Stigen, 2008). 

É possível, ainda, que o Estado notificado requeira à Promotoria, com base na 

Regra 52(2)101 mais informações para definir se exerce, ou se exercerá ou não jurisdição 

sobre os casos possivelmente abarcados pela situação em questão. Entretanto, não há regra 

que defina que o procedimento deverá ser realizado nessa possibilidade, indicando a 

doutrina que Promotoria e Estado devem chegar à um “meio termo amigável” quanto à 

essa hipótese (Nsereko, 2015). 

A concessão de informações por parte da Promotoria também traz o problema da 

possibilidade do uso das mesmas pelos Estados para, de má-fé, mas aparentando o 

contrário, destruir evidências ou atuar no sentido de escusar indivíduos de suas 

responsabilidade penal, possivelmente afetando o papel complementar da Corte, em sendo 

que essa atividade constituiria exceção de inadmissibilidade segundo o artigo 17, contudo 

o conjunto probatório já pode, à altura de uma decisão pela admissibilidade, estar 

comprometido (El Zeidy, 2008). O artigo 18(6) permite que, enquanto estiver pendente 

uma decisão do Juízo de Instrução sobre requerimento de investigação, a Promotoria peça 

autorização para medidas investigativas específicas e excepcionais a fim de preservar 

																																																																																																																																																																								
and those non-states parties that would normally exercise jurisdiction” (Stigen, 2008). 
101 “2. A State may request additional information from the Prosecutor to assist it in the application of article 
18, paragraph 2. Such a request shall not affect the one-month time limit provided for in article 18, 
paragraph 2, and shall be responded to by the Prosecutor on an expedited basis”.  
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evidências, o que possivelmente pode mitigar o impacto citado 102 , muito embora 

doutrinadores questionem a eficácia desse dispositivo103.  

As informação concedidas aos Estados também podem ser constituídas da 

construção realizada pela Promotoria na determinação dos casos potenciais, necessários ao 

controle preliminar de complementaridade supracitado - é o que diz o Juízo de Instrução 

em decisão referente à situação do Quênia104. 

Os Estados tem o prazo de um mês, segundo o artigo 18(2) do Estatuto de Roma, 

para informar à Promotoria do Tribunal se estão exercendo (ou exerceram) jurisdição sobre 

a situação a ser investigada pelo órgão, que é competente para fazer o controle deste prazo 

(Nsereko, 2015) Note-se que as investigações devem ter começado até o fim do prazo de 

resposta à notificação, já que é necessário demonstrar em resposta que está havendo 

exercício jurisdicional doméstico (Stigen, 2008). 

É possível considerar algumas possibilidades de réplica estatal à notificação da 

Promotoria: a) o Estado pode simplesmente não responder, b) o Estado responde à 

notificação, informando que não há investigações ou procedimentos criminais sendo 

realizados pelo mesmo; ou c) o Estado responde à notificação, informando a Promotoria 

que está realizando investigações ou que há procedimentos criminais. 

Na primeira hipótese, a Promotoria deve encaminhar ao Juízo de Instrução o pedido 

para início de investigações, junto a falta de resposta do(s) Estado(s) notificados, no intuito 

de demonstrar que cumpriu a norma presente no artigo 18(1), e que não foi estabelecida a 

jurisdição doméstica em primazia (Nsereko, 2015). Contudo, isso não quer dizer, a priori, 
																																																								
102 “Confidentiality would not prevent such Governments, alone or in co-operationwith friendly régimes, 
from starting destruction of evidence or intimidation of possible witnesses. This problem is only partially 
amelliorated by sub-paragraph (6) which says that the Prosecutor may, on an exceptional basis, request 
authorization from a Pre-Trial Chamber to ‘pursue necessary investigative steps fot the purpose of 
preserving where there is a unique oportunity to obtain importante evidence or there is a significant risk that 
such evidence may not be subsequently available” (Bergsmo, 1998). 
103 “By the same token, one might wonder whether the ICC may act efficiently to preserve the evidence 
whenever it might appear that national authorities are trying to evade international justice: Are the 
provisions of Article 18(6) ufficient when one is faced with a state bent on shunning international jurisdiction 
and therefore unwilling to cooperate in the search for and collection of evidence, or even willing to destroy 
such evidence to evade justice?” (Cassese, 1999). 
104 No documento “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an 
Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, ICC-01/09-19”: "[t]he Chamber emphasizes that 
defining the scope of potential case(s) at this stage may well serve an effective application of article 18 of the 
Statute, which is immediately applicable when a Pre-Trial Chamber authorizes the commencement of an 
investigation. This would generally enable States which "would normally exercise jurisdiction over the 
crimes" in question to receive useful information (subject to the limitation provided in article 18(1) of the 
Statute), as to the parameters of possible case(s) before the Court. In turn, this would facilitate a mutual 
understanding between the Court and the relevant State(s) as to the scope of the complementarity assessment 
dictated by article 18(2)-(5) of the Statute”. 
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que há uma inatividade do Estado, pelo que esta deve ser definida pela Corte em seu 

controle próprio do artigo 19, que será visto adiante, e com base nas disposições do artigo 

17, mas tão somente que a Promotoria não tem um impeditivo jurisdicional para o início 

das investigações (El Zeidy, 2008), o que também é aplicável à segunda hipótese. 

Já na terceira, com a resposta afirmativa do Estado, e assim o requerimento, 

genuíno e de boa-fé, de deferimento para a jurisdição doméstica – deve a Promotoria 

deferir o pedido, a menos que as investigações sejam autorizadas pelo Juízo de Instrução, 

conforme o artigo 18(2) – o que será visto adiante -, ou que haja necessidade de maiores 

informações por parte do Estado, pelo que deve a Promotoria as requerer. Ademais, não se 

trata de um pedido de deferimento, mas de uma ordem do Estado com jurisdição, 

decorrente do próprio princípio da complementaridade (Nsereko, 2015).  

Há de se considerar a hipótese de que o Estado responda à notificação 

afirmativamente, porém não peça expressamente o deferimento das investigação à sua 

jurisdição – pelo que a Promotoria deve de qualquer modo faze-lo, em sendo que a própria 

resposta afirmativa deságua na primazia da investigação doméstica (El Zeidy, 2008). 

Salienta-se, contudo, que essa disposição resta inerte no Estatuto, “já que os 

Estados suportam o exercício da jurisdição do TPI, ou não tem os meios para requerer 

deferimento com base em sua própria investigação ou procedimentos” (Stahn, 2015). 

Mesmo com o pedido de deferimento por parte do Estado, em decorrência da 

notificação da Promotoria, este órgão pode restar insatisfeito com as informações prestadas 

em prol da jurisdição nacional, entendendo que os procedimentos não aparentam ser 

genuínos ou de boa-fé. A insuficiência de informações provenientes do Estado pode 

indicar a sua má-fé, o que por sua vez pode inverter o ônus da prova (Stigen, 2008). 

 Assim, à pedido do Promotor – com requisitos na Regra 54105 - e no interesse da 

justiça, mesmo com requerimento para deferência em primazia, o Juízo de Instrução pode 

entender por manter o caso ante à jurisdição do Tribunal. Cabe à Promotoria provar o 

alegado, além de notificar o Estado, conforme a Regra 54(2), para que esse tenha 

oportunidade de responder ou se opor ao pedido. Trata-se, novamente, de uma norma 

atinente ao princípio da complementaridade, no sentido de manutenção da primazia da 

jurisdição nacional (Nsereko, 2015). 

																																																								
105 “An application submitted by the Prosecutor to the Pre-Trial Chamber in accordance with article 18, 
paragraph 2, shall be in writing and shall contain the basis for the application. The information provided by 
the State under rule 53 shall be communicated by the Prosecutor to the Pre-Trial Chamber.”.  
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 No âmbito da decisão do Juízo de Instrução em face do pedido da Promotoria para 

iniciar investigações mesmo como o pedido de deferimento por parte do Estado, embora 

não estejam previsto no texto do Estatuto os parâmetros utilizados pelo Juízo nesse exame, 

é nas Regras de Procedimento e Evidência que a Corte os encontra: a Regra 55(2)106 traz 

que o Juízo fará a avaliação do pedido com base no artigo 17, ou seja, considerará a 

inatividade, a falta de vontade de agir, a inabilidade e a falta de independência ou 

imparcialidade do Estado - embora nesse contexto não de uma maneira especifica, com 

base em fatos atinentes à um caso, com crime e acusado definidos, mas em relação à uma 

situação, e assim, de forma mais genérica. 

Ademais, é também necessário considerar a possibilidade de um Estado não estar 

investigando ou procedendo criminalmente antes da notificação realizada pela Promotoria, 

mas venha à faze-lo quando da notificação. É importante, nessa perspectiva, considerar a 

genuinidade do intuito que leva o Estado a proceder dessa maneira. De qualquer modo, 

havendo pedido de deferimento do Estado notificado que tenha jurisdição sobre os crimes 

referentes à uma situação, desde que genuíno e de boa-fé, a Promotoria deve realizar a sua 

vontade (Nsereko, 2015).  

No caso de deferimento pela Promotoria à jurisdição nacional, seja por decisão do 

Juízo de Instrução ou não (Stigen, 2008), não seria possível haver uma presunção absoluta 

da veracidade das investigações e procedimentos criminais no âmbito de uma situação, em 

face de que as intenções estatais podem mudar com o passar do tempo, sendo assim 

contrário ao espírito do Estatuto, assim sendo necessário controlar a boa-fé dos Estados em 

seus procedimentos (El Zeidy, 2008). Deste modo, o artigo 18(3)107 introduz a revisão da 

decisão de deferimento após seis meses do mesmo, ou quando em decorrência de 

significante mudança circunstancial com base na falta de vontade de agir ou inabilidade do 

Estado, e assim esbarrando-se novamente em parâmetros de admissibilidade em 

complementaridade do artigo 17. 

 Subsequente à revisão, a Promotoria deve fazer o pedido de autorização ao Juízo 

de Instrução, assim como no artigo 18(2), mas com base na Regra 56(1), tendo mais uma 

																																																								
106 “The Pre-Trial Chamber shall examine the Prosecutor’s application and any observations submitted by a 
State that requested a deferral in accordance with article 18, paragraph 2, and shall consider the factors in 
article 17 in deciding whether to authorize an investigation”.  
107 “The Prosecutor's deferral to a State's investigation shall be open to review by the Prosecutor six months 
after the date of deferral or at any time when there has been a significant change of circumstances based on 
the State's unwillingness or inability genuinely to carry out the investigation”.  
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vez o ônus probatório e o de dever notificar o Estado de seu pedido108, respeitando o 

princípio da complementaridade. 

Outro dispositivo do artigo 18 que tem relação com a complementaridade é o 

presente no parágrafo (5), que traz a possibilidade de pedido de informações e andamento 

de procedimentos após deferimento ao Estado pela Promotoria, devendo aquele responder 

sem atraso indevido. O atraso ou mesmo o teor das informações apresentadas pode ensejar 

a revisão do deferimento, com base no artigo 18(3) (Nsereko, 2015), com subsequente 

requerimento de autorização investigativa, com fulcro no artigo 18(2) (Kleffner, 2008). 

Atente-se para o uso do qualificador “indevido”, que no caso do artigo 17(2)(b) foi 

rechaçado e substituído por “injustificado”. No presente dispositivo, ele foi utilizado no 

sentido de não permitir qualquer possibilidade de justificativa por parte do Estado, razão 

mesma pela qual foi realizada a substituição no artigo 17 (El Zeidy, 2008). Também não há 

procedimento no Estatuto regulando o pedido de informações presente no artigo 18(5), 

nem mesmo uma definição de intervalo entre pedidos, pelo que a doutrina entende que seis 

meses são apropriados, em face da possibilidade de revisão do parágrafo (3) (Stigen, 

2008). 

Assim sendo, o Procurador deve realizar o primeiro controle processual de 

complementaridade do Tribunal Penal Internacional, conforme os já citados artigos do 

Estatuto, muito embora as investigações sempre sejam autorizadas pelo Juízo de Instrução. 

 

5.2.  Controle de complementaridade pelos Juízos do Tribunal Penal Internacional 

 

 O controle de complementaridade realizado pela Corte, através de suas Câmaras, 

está incrustado no artigo 19 do Estatuto de Roma, que abrange a possibilidade de 

impugnação de jurisdição e admissibilidade, e faz parte da última etapa procedimental 

exclusiva ao exame da admissibilidade (e assim também o controle da 

complementaridade), sendo aplicável à todas as formas de referimento – incluindo também 

o denúncia pelo CSONU (Kleffner, 2008).  

O Juízo de Instrução realiza também controle das questões de admissibilidade no 

âmbito do artigo 18, quando tiver que autorizar ou revisar uma decisão da Promotoria, 

como já visto. Entretanto, debruçar-se-á, nesse ponto, no controle de complementaridade 

																																																								
108 Segundo a regra 56 das Regras de Procedimento e Evidência.	
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em questões de admissibilidade, agora com caráter essencialmente litigioso (Kleffner, 

2008), quando a Corte tiver sido instada à fazê-lo, ou quando o fizer de ofício – e sempre 

em relação a um caso delineado, “suplementando os dispositivos do artigo 18, mas numa 

etapa posterior e num sentido mais amplo” (El Zeidy, 2008). Uma definição procedimental 

de “caso” foi realizada pelo Juízo de Instrução no caso Lubanga, vinculando-o aos 

procedimentos que se dão após um mandado de detenção ou notificação de 

comparecimento emitidos pelo Tribunal109 , sendo possível inferir que os casos são 

formados em decorrência de investigação da Promotoria, quando são precisados os 

indivíduos que podem ter perpetrado determinados crimes (Kleffner, 2008). 

 A noção de impugnação de admissibilidade110, assim como a de jurisdição, foi 

introduzida já no projeto da CDI de 1994, tendo permanecido essencialmente inalterada no 

Estatuto de Roma, a não ser pela introdução do procedimento do artigo 18 (Hall et al., 

2015).  

Assim, o artigo 19(1) traz que a Corte tem o dever de se certificar que tem 

jurisdição sobre o caso – ou seja, que tem competência em razão da matéria, segundo o 

artigo 5; que tem competência em razão do tempo, segundo o artigo 11; e em razão da 

pessoa, de acordo com o artigo 12. Exercita, assim, a sua “competência da 

competência”111, já abordada no processo de criação do Estatuto e confirmada em decisão 

do Juízo de Instrução112. 

A análise do controle desses institutos não é, contudo, objeto desse trabalho. É a 

segunda parte do artigo 19(1) que se deve analisar: “(t)he Court shall satisfy itself that it 

has jurisdiction in any case brought before it. The Court may, on its own motion, 

determine the admissibility of a case in accordance with article 17” (grifo do autor). 

 Pode se inferir, com base na texto do artigo, que o controle de complementaridade, 

																																																								
109 No documento “Decision on the Applications for Participation in the Proceedings of VPRS 1, VPRS 2, 
VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6, ICC-01/04-101-tEN-Corr”: “[c]ases, which comprise specific 
incidents during which one or more crimes within the jurisdiction of the Court seem to have been committed 
by one or more identified suspects, entail proceedings that take place after the issuance of a warrant of 
arrest or a summons to appear”.  
110 Tradução utilizada pela República Federativa do Brasil ao termo “admissibility challenge”. 
111 “This grants the ICC Kompetenz-Kompetenz with respect to dispute settlement” (Stahn, 2011) 
112 No documento “Decision On The Prosecutor's Application That The Pre-Trial Chamber Disregard As 
Irrelevant The Submission Filed By The Registry On 5 December 2005”, ICC-02/04-01/05-147:  “[i]t is a 
well-known and fundamental principle that any judicial body, including any international tribunal, retains 
the power and the duty to determine the boundaries of its own jurisdiction and competence. (...). The 
principle is enshrined in article 19, paragraph 1, of the Statute, pursuant to which "the Court shall satisfy 
itself that it has jurisdiction in any case brought before it" (...)”.  
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então, difere do controle de jurisdição: enquanto a Corte tem um dever (“shall”) de 

certificar sua jurisdição, ela pode (“may”) pronunciar-se de ofício sobre a admissibilidade 

de um caso, já tendo o Juízo de Instrução reconhecido esse poder em decisão no caso 

Lubanga113 - o que não quer dizer que o dever de análise não se instaure quando a Corte 

for requerida a faze-lo, ou quando houver base que indique suficientemente a 

inadmissibilidade do caso (Stigen, 2008). Assim, enquanto para a análise da jurisdição há 

dever ex officio do Tribunal, para o controle da admissibilidade há discricionariedade 

quando se tratar de atuação proprio motu do órgão (Hall et al., 2015), independentemente 

do pólo ativo do referimento (Boas et al., 2011). O Juízo de Apelação já se pronunciou sob 

os parâmetros do exercício dessa discricionariedade, os tendo estabelecido e exemplificado 

em decisão sobre a situação da República Democrática do Congo:  

(...) the Pre-Trial Chamber should exercise its discretion only when it is 
appropriate in the circumstances of the case, bearing in mind the interests of the 
suspect. Such circumstances may include instances where a case is based on the 
established jurisprudence of the Court, uncontested facts that render a case 
clearly inadmissible or an ostensible cause impelling the exercise of proprio 
motu review. In these circumstances it is also imperative that the exercise of this 
discretion take place bearing in mind the rights of other participants114.  

 

Seguindo esses parâmetros, o Juízo de Instrução tem se eximido de exercer essa 

“discrionariedade limitada” na emissão de mandado de detenção ou notificação de 

comparecimento, exceto em alguns casos - notadamente Katanga, Ngudjolo e Kushayb – e 

assim aguardando ser requisitada à faze-lo, conforme o artigo 19(2), que será abordado 

adiante (Hall et al., 2015). Ademais, nas ocasiões em que o exerceu, a Corte fê-lo como 

determinação de requisito para emissão de mandado de detenção (Kleffner, 2008). 

O controle realizado pelo Tribunal, seja em questão de jurisdição ou de admissão, é 

contínuo115 e restrito à casos que lhe sejam apresentados, além de ser requisito para 

																																																								
113 No documento “Decision on the Prosecutor’s Application for a Warrant of Arrest, Article 58, ICC-01/04-
01/06-1-Corr-Red”: “[a]s the Prosecution rightly points out, the Chamber notes that, in the present case, its 
review of the jurisdiction and admissibility of the case against Mr Thomas Lubanga Dyilo is ex officio 
insofar as the Prosecution raised no issue of jurisdiction or admissibility in the Prosecution's Application”.   
114 Tribunal Penal Internaciomal, 2006. Judgment on the Prosecutor's appeal against the decision of Pre-
Trial Chamber I entitled "Decision on the Prosecutor's Application for Warrants of Arrest, Article 58”, ICC-
01/04-169-US-Exp. 
115 Nesse sentido, no documento “Decision on the Admissibility of the Case Under Article 19(1), ICC-02/04-
01/05-377”: “[c]onsidered as a whole, the corpus of these provisions delineates a system whereby the 
determination of admissibility is meant to be an ongoing process throughout the pre-trial phase, the outcome 
of which is subject to review depending on the evolution of the relevant factual scenario. Otherwise stated, 
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determinação da emissão de mandado de detenção ou notificação para comparecimento ao 

Juízo de Instrução, com fulcro no artigo 58 do Estatuto. O Tribunal já entendeu nesse 

sentido em diversas ocasiões116. É válido salientar que, quanto ao caráter contínuo desse 

controle, o teor da decisão do Juízo de Instrução em análise de admissibilidade pode ser 

revisto pelo Juízo de Apelação – o que não quer dizer que haja uma limitação do poder 

discricionário já referido (Hall et al., 2015).  

Ademais, o controle será realizado pelas diferentes Câmaras do Tribunal, a 

depender do estágio dos procedimentos, de acordo com o artigo 19(6): até a confirmação 

da acusação, o órgão de julgamento da impugnação será o Juízo de Instrução; após a 

confirmação da acusação, será competente o Juízo de Mérito (Kleffner, 2008). No caso de 

uma confirmação parcial de acusações, todas as impugnações passam a ser julgadas pelo 

Juízo de Mérito, no diapasão do que foi decidido pelo Juízo de Instrução no caso 

Bemba117. O recurso de decisão de qualquer das duas Câmaras será interposto perante o 

Juízo de Apelação – sendo necessário que a natureza da decisão seja efetivamente uma 

questão de admissibilidade ou jurisdicional, nos termos do artigo 82(1)(a) 118  e da 

jurisprudência da Corte119, não importando os efeitos que uma decisão tem sobre a 

admissibilidade120 (Hall et al., 2015). A decisão do Juízo de Apelação é final, não havendo 

																																																																																																																																																																								
the Statute as a whole enshrines the idea that a change in circumstances allows (or even, in some scenarios, 
compels) the Court to determine admissibility anew”.  
116 Nesse sentido, no documento “Decision on the Prosecutor’s Application for Warrants of Arrest , Article 
58, ICC-01/04-02/06-20-Anx2”: “[t]he Chamber recalls the practice of Pre-Trial Chamber II in its decisions 
on the Prosecution's requests for warrants of arrest for Joseph Kony,Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot 
Odhiambo and Dominic Ongwen, which grants the Prosecution's requests only after finding that the cases 
fall within the jurisdiction of the Court and appear admissible”. 
117 No documento “Decision on the «Requete Aux Fins De Divulgation Des Elements Pertinents Relatifs A 
L'admissibilite», ICC-01/05-01/08-529”: “[s]ince the Chamber has decided to confirm some of the charges 
brought against Mr Jean-Pierre Bemba on 15 June 2009, the Single Judge considers that the Defence has no 
more locus standi to challenge the admissibility of the Case at the pre-trial level, if it intended to do so as 
stated in its application. Even in case that the 15 June 2009 Decision should not be deemed as final before 
the time limits required for appeal have expired, this interpretation suggested by the Defence would not 
support a change in the Single Judge's finding”.  
118 “1. Either party may appeal any of the following decisions in accordance with the Rules of Procedure and 
Evidence: (a)  A decision with respect to jurisdiction or admissibility.” 
119 No documento “Decision on the admissibility of the "Appeal of the Government of Kenya...", ICC-01/09-
78”: “[a]rticle 82 (1) (a) of the Statute provides that either party may appeal "a decision with respect to 
jurisdiction or admissibility". The Appeals Chamber understands from the phrase "decision with respect to" 
that the operative part of the decision itself must pertain directly to a question on the jurisdiction of the 
Court or the admissibility of a case. It is not sufficient that there is an indirect or tangential link between the 
underlying decision and questions of jurisdiction or admissibility.”   
120  No mesmo documento da nota de rodapé anterior: “[e]ven if the ultimate impact of a decision of a Pre-
Trial or Trial Chamber were to affect the admissibility of cases, that fact would not, in and of itself, render 
the decision a “decision with respect to [...] admissibility” under article 82 (1) (a)”. 
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recurso externo ou qualquer outra modalidade recursal prevista no Estatuto, em face do 

princípio da competência da competência (Stigen, 2008). 

Passando ao artigo 19(2), esse traz a legitimidade ativa para a impugnação de 

admissibilidade e de jurisdição, elencando o acusado (ou pessoa sujeitada a mandado de 

detenção ou notificação de comparecimento); Estado que tenha jurisdição sobre o caso, 

desde que o esteja investigando ou tenha procedimentos criminais em curso ou finalizados; 

e Estado não-parte que tenha aceitado a jurisdição do Tribunal nos termos do artigo 12(3) 

do Estatuto.  Trata-se de um rol muito mais amplo do que o do artigo 18 e da Regra 55(2), 

no que se infere que há uma diferenciação clara entre os controles de complementaridade 

nas distintas fases procedimentais (El Zeidy, 2008). O referido artigo ainda restringe a 

impugnação de admissibilidade às hipótese do artigo 17 para todos os legitimados, e mais 

especificamente, afasta as impugnações com base em fator “gravidade”, do artigo 17(1)(d) 

Assim, as questões de admissibilidade impugnadas devem estar estritamente relacionadas à 

existência e genuinidade das investigações/boa fé dos Estados, de um modo geral, e seu 

ônus probatório, muito embora não haja uma previsão expressa no Estatuto, recai sobre o 

impugnante, pelo que o Juízo de Mérito já assim entendeu121  (Hall et al., 2015) 

É importante salientar que, pela primeira vez, se conferiu ao acusado a legitimidade 

ativa para questionar a admissibilidade de um caso, que tem como essência a soberania de 

um Estado, perante um tribunal internacional. A introdução dessa noção só foi percebida 

no TPI Ex-I, quando o seu Juízo de Apelação discordou do Juízo de Mérito no caso Tadic. 

Enquanto no mérito o Juízo entendeu que o acusado não tinha legitimidade para invocar 

um questão atinente à primazia deste tribunal, somente podendo esta ser impugnada por 

um Estado, em razão própria da soberania, o Juízo de Apelação daquele tribunal afirmou 

que a legitimidade deveria ser considerada como um exercício de ampla defesa do 

acusado122 - e o Estatuto de Roma seguiu essa linha de pensamento (Stigen, 2008). Essa 

																																																								
121 No documento “Decision on the Admissibility and Abuse of Process Challenges, ICC-01/05-01/08-802”: 
“[t]he Rome Statute framework does not expressly provide where the burden of proof lies on an admissibility 
or abuse of process application, or to which standard. However, the compelling logic of the situation is that 
should an accused challenge the admissibility of the case under Article 19(2)(a) of the Statute or argue that 
its continuation amounts to an abuse of the process of the Court, it falls to him to establish the facts and 
other relevant matters that are said to support the argument”.  
122No documento “Decision On The Defence Motion For Interlocutory Appeal On Jurisdiction”, do Juízo de 
Apelação do Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia: “[w]hatever the situation in domestic 
litigation, the traditional doctrine upheld and acted upon by the Trial Chamber is not reconcilable, in this 
International Tribunal, with the view that an accused, being entitled to a full defence, cannot be deprived of 
a plea so intimately connected with, and grounded in, international law as a defence based on violation of 
State sovereignty. To bar an accused from raising such a plea is tantamount to deciding that, in this day and 
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legitimidade não deve ser vista, todavia, como um direito do acusado em ser julgado por 

cortes domésticas, também de acordo com a decisão do TPI Ex-I no caso Tadic (Benzing, 

2003). Ademais, o acusado pode impugnar a jurisdição e a admissibilidade do caso a 

qualquer tempo, tenha a análise por parte do Tribunal sido realizada de ofício ou não, já 

tendo assim entendido o Juízo de Instrução no caso Kony et al123 (Hall et al., 2015). 

Acerca da legitimidade ativa prevista no artigo 19(2)(b), há que se considerar que 

não há consenso doutrinário sobre o escopo do termo “jurisdição” presente no dispositivo 

no que se refere aos Estados: enquanto há autores que defendem que este termo deve ter 

um significado que abranja todos os diferentes tipos de “jurisdição”, inclusive a 

universal124, outros entendem que o termo deve estar adstrito as competências material, 

pessoal, territorial e temporal, o que parece ser uma opção mais sensata, em vista de que 

englobar a jurisdição universal significaria uma míriade de impugnações a serem 

decididas, impedindo pragmaticamente os procedimentos (El Zeidy, 2008). De qualquer 

modo, há de se determinar que, no mesmo sentido do que já foi interpretado quanto ao 

artigo 18(1), o artigo 19(2)(b) confere aos Estados não-partes que tenham jurisdição o 

direito de apresentar impugnação de admissibilidade (Stigen, 2008), o que representa uma 

preservação do direito de julgar de todos os Estados (Kleffner, 2008). 

Um ponto que deve ser analisado é a temporaneidade do objeto da impugnação de 

admissibilidade, ou seja, os procedimentos ou investigações domésticas que deem ensejo à 

impugnação devem ser contemporâneos ào próprio procedimento de impugnação, segundo 

o Juízo de Apelação125, não podendo a contestação de admissibilidade se basear em objeto 

																																																																																																																																																																								
age, an international court could not, in a criminal matter where the liberty of an accused is at stake, 
examine a plea raising the issue of violation of State sovereignty. Such a startling conclusion would imply a 
contradiction in terms which this Chamber feels it is its duty to refute and lay to rest”. 
123 No mesmo documento da nota de rodapé 115: “[o]n the basis of the foregoing, it appears beyond 
controversy that the accused will always be entitled to raise a challenge under article 19(2) of the Statute, 
whether or not the Chamber has exercised its powers under article 19(1)” . 
124 “Such jurisdiction can take the form of any of the different recognised jurisdictional bases: the territorial 
principle (or objective territorial principle), the nationality or active personality principle, passive 
personality principle, the protective principle, or the universality principle” (Hall et al., 2015). 
125 No mesmo documento da nota de rodapé 115: “[i]n the "Judgment on the Appeal of Mr. Germain 
Katanga against the Oral Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case" 
(hereinafter: "Katanga OA 8 Judgment"), the Appeals Chamber stated, as Kenya correctly notes, that "the 
admissibility of a case must be determined on the basis of the facts as they exist at the time of the 
proceedings conceming the admissibility challenge". However, contrary to Kenya's submissions, the 
expression "time of the proceedings" used by the Appeals Chamber in that judgment clearly referred to the 
time of the proceedings on the admissibility challenge before the Pre-Trial Chamber and not to the 
subsequent proceedings on appeal. Moreover, the Appeals Chamber also held that events which fall outside 
the scope of the relevant pre-trial or trial proceedings fall outside the scope of the appeal conceming those 
proceedings and should be rejected in limine”.  
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futuro, o qual, por sua vez, poderia consistir em novas circunstâncias, e assim ensejando 

possibilidade de nova impugnação, de acordo com os artigos 19(4) e (10), que serão vistos 

adiante (Hall et al., 2015). 

No caso de um Estado – e essa restrição é somente aplicável a eles – já ter realizado 

apelação de decisão do Juízo de Instrução sob a égide da admissibilidade em controle 

preliminar de complementaridade, ou seja, no âmbito do artigo 18(7), a impugnação de 

admissibilidade com fulcro no artigo 19 apenas poderá ser realizada se calcada em novas 

circunstâncias, posteriores à apelação em controle preliminar, evitando impugnações 

desnecessárias (Hall et al., 2015). Na prática, a única possibilidade em que os Estados 

possam realizar essa impugnação seria uma mudança política forte o suficiente a ponto de 

garantir a boa-fé nos procedimentos, antes enquadrados na falta de vontade de agir ou 

inabilidade do Estado126. 

Outra limitação determinada somente aos Estados legitimados está prevista no 

artigo 19(5), na qual o Estatuto afirma que os mesmos devem impugnar admissibilidade ou 

jurisdição o mais cedo possível. Isso se dá no sentido de evitar que eles atrasem 

propositalmente os procedimentos, como entendeu o Juízo de Mérito 127  . Não há, 

entretanto, parâmetros estatutários ou jurisprudenciais para o termo “mais cedo possível” 

(Hall et al., 2015), nem há um efeito preclusivo do direito do Estado em face da 

impugnação extemporânea, no sentido do artigo 19(5)128, embora o dispositivo só faça 

sentido ante a possibilidade de não conhecimento de mérito da impugnação por parte da 

Corte como sanção, exceto se, em conhecimento preliminar, houverem indícios apontando 

para a inadmissibilidade do caso ao Tribunal (Stigen, 2008).  

 Um ponto fora da curva dentro do artigo 19 é o seu parágrafo (3). Enquanto o 

artigo 19 como um todo trata da impugnação de admissibilidade de casos, o artigo 19(3) 

																																																								
126	“A State that was unable to carry out its duties due to the collapse or unavailability of its judicial system 
might become able at a later time due to changed circumstances. The only plausible possibility that a State 
involved or tolerated the commission of the crimes, which demonstrated its unwillingness to act, can later 
conduct a bona fide investigation or prosecution is that it experienced a change in government” (El Zeidy, 
2008). 
127 No documento: “Reasons for the Oral Decision on the Motion Challenging the Admissibility of the Case 
(Article 19 of the Statute), ICC-01/04-01/07-1213-tENG”: “[i]n this regard, the Chamber notes that the 
provisions of paragraphs 5 to 8 of this article are clearly aimed at avoiding challenges to admissibility 
needlessly hindering or delaying the proceedings, which means that they must be brought as soon as 
possible, preferably during the pre‐trial phase. Such is the case in paragraph 4 of article 19, as well as for 
paragraph 5 thereof, which requires States to make their challenges “at the earliest opportunity”.  
128 Houve discussão, no âmbito do PrepCom, sobre as consequências que uma impugnação extemporânea 
nesse sentido teria, mas não houve resolução ou decisão sobre o tema (Stigen, 2008). 
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afirma que a Promotoria poderá solicitar ao Tribunal que se pronuncie sobre questão de 

admissibilidade ou jurisdição – sem contudo limitar o exercício desse direito à casos, como 

os demais parágrafos do artigo 19, e assim sendo possível inferir que o mesmo abarque 

também questão relacionada à situações129. Esse direito conferido à Promotoria pode ter 

sua razão de ser na hipótese de um grande número de impugnações estatais e do(s) 

acusado(s), em sendo que, apesar de não afastar o direito dos legitimados em impugnar a 

admissibilidade, uma decisão do Tribunal em sede do artigo 19(3) preveniria outras 

contestações – exceto aquelas baseadas em novas circunstâncias (Stigen, 2008). Não há 

também limitação temporal ou quantitativa, e assim a Promotoria pode fazer tal solicitação 

à qualquer tempo e quantas vezes for preciso (Hall et al., 2015). Todavia, considera-se que 

a Promotoria já tem base jurídica para fazer a seu próprio controle preliminar de 

admissibilidade, de acordo com o artigo 53(1)(b) do Estatuto, além da Corte também o 

faze-lo no âmbito do artigo 18, quando instada por aquele órgão (El Zeidy, 2008). Em todo 

caso, cabe à Promotoria o ônus probatório do questionamento, o qual pode ser invertido se 

o Estado ou acusado tiverem conhecimento exclusivo da matéria – e a negativa em 

fornecer a prova pode forçar a presunção de admissibilidade (Hall et al., 2015). 

 O Estatuto, por sua vez, limita temporal e quantitativamente as impugnações de 

admissibilidade e de jurisdição pelos legitimados no artigo 19(2). Nesse sentido, Estados e 

acusado/notificado só podem fazé-lo, segundo o artigo 19(4), uma única vez cada, até o 

momento do início do julgamento, e esse direito não é prejudicado nem pelo exercício do 

mesmo por outro legitimado, nem pela atuação de ofício do Tribunal130. Particularmente 

em relação ao Estado, esse legitimado pode impugnar admissibilidade em relação a cada 

acusado, como no caso da Líbia, que o fez em oportunidades distintas e independentes para 

Al-Senussi e Gadaffi – o que não significa que ele não possa exercer esse direito em uma 

única oportunidade para vários acusados, como assim procedeu o Estado do Quênia (Hall 

et al., 2015). 

																																																								
129 Contudo, há autores que entendam que, pelo fato do chapeau do artigo indicar sua aplicação estritamente 
à casos, o direito  do artigo 19(3) não pode ser exercido em relação às situações, com base também na Regra 
53, cujo texto traz: “a challenge or question concerning [the] jurisdiction or the admissibility of a case in 
accordance with article 19, paragraph 2 or 3” (Stigen, 2008). 
130 No mesmo documento da nota de rodapé 115: “[n]owhere is it said that a challenge brought by either of 
these parties forecloses the bringing of a challenge by another equally legitimate party, nor that the right of 
either of the parties to bring a challenge is curtailed or otherwise affected by the Chamber's exercise of its 
proprio motu powers”. 
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 O artigo 19(4) também estabelece que as impugnações deverão ser apresentadas até 

o começo do julgamento - o que cria, junto ao já abordado artigo 19(5), um sistema de 

tempestividade e alocação de impugnações: até a confirmação de acusações, cabe o Juízo 

de Instrução decidir; entre a confirmação e o início do julgamento, cabe ao Juízo de 

Mérito. Impugnações apresentadas após o início do julgamento, exceto aquelas que, com 

permissão do Tribunal, versem sobre a hipótese no princípio do ne bis in idem - serão 

dadas como intempestivas. Essa sistemática foi assim construída para garantir a finalização 

efetiva e a segurança jurídica dos procedimentos, além de garantia dos direitos do acusado 

(Hall et al., 2015). A restrição quantitativa não é, contudo, absoluta. O Estatuto afirma, 

ainda no artigo 19(4), que em circunstâncias excepcionais, a Corte pode autorizar mais de 

uma impugnação, assim como contestação em momento posterior ao início do julgamento. 

Isso se coaduna com o chapeau do artigo 19 – no qual a Corte deve se certificar de sua 

jurisdição. Não permitir uma nova impugnação quando houver indícios da 

inadmissibilidade seria minar o próprio intuito do artigo, e até mesmo o princípio da 

complementaridade (Stigen, 2008). 

Contudo, um problema enfrentado pelo Tribunal foi definir o que o Estatuto quis 

dizer com “início do julgamento”, pelo que ainda não há consenso entre diferentes 

Câmaras do Tribunal – no caso Katanga e Ngudjolo, o Juízo de Mérito decidiu que o início 

se dá com a constituição da Câmara131, enquanto no caso Bemba, dá-se com as declarações 

de abertura (Hall et al., 2015). 

 Os artigos 19(7) traz a suspensão das investigações em decorrência da impugnação 

de admissibilidade –  excluindo desse âmbito as impugnações de jurisdição, ao passo que 

relaciona a decisão da Corte ao artigo 17 (El Zeidy, 2008). Não prevê, entretanto, a 

suspensão em face de impugnação impetrada por acusado/suspeito – pelo que a vincula 

somente às impugnações estatais132.   

Não obstante, a Promotoria pode, com base no artigo 19(8), requerer ao Juízo que 

vá julgar a matéria, em casos excepcionais, para que realize ações investigativas iguais às 

previstas no artigo 18(6) na pendência de uma decisão de impugnação de admissibilidade 

pela Corte, com a finalidade de preservar evidências ou no caso de ser a oportunidade 

																																																								
131 Nesse caso, a Câmara somente admitiu a impugnação extemporânea justamente pela ignorância do 
acusado sobre o que seria o “início das investigações” (Boas et al., 2011) 
132 “If a challenge is made by a State referred to in paragraph 2 (b) or (c), the Prosecutor shall suspend the 
investigation until such time as the Court makes a determination in accordance with article 17”.  
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única de produzi-las. Também o mesmo dispositivo traz a possibilidade de continuação de 

atos investigativos iniciados antes da suspensão, assim como atos para prevenção de fuga 

de pessoas objeto de mandado de detenção, em cooperação com o Estado. Alguns autores 

entendem que a lista desse artigo não é exaustiva, muito embora a construção das hipóteses 

permite englobar todas as situações que seja necessárias a fim de se continuar com atos 

investigativos, o que será controlado pela Corte em decisão acerca desse requerimento. É 

válido ressaltar que essas hipóteses de exceção da suspensão serão somente aplicáveis às 

impugnações de admissibilidade, em leitura conjunta dos parágrafos (7) e (8) (Stigen, 

2008). 

Note-se que a suspensão das investigações não ocorre, em contrapartida, no caso 

dos recursos das decisões de impugnação, segundo leitura conjunta dos artigos 19(6) e 

82(3). A suspensão apenas ocorrerá quando for requerida e determinada pelo Juízo de 

Apelação, com fulcro no artigo 82(3) e na Regra 156(5)133. Assim, quando houver decisão 

pela admissibilidade do caso pelo Juízo de Instrução ou de Mérito, a Promotoria pode de 

pronto continuar com as investigações, exceto quando ordenada a não faze-lo pelo Juízo de 

Apelação (Stigen, 2008). 

 Por fim, os últimos três parágrafos do artigo 19 - (9), (10) e (11) - trazem regras 

procedimentais importantes: a validade dos atos anteriores às impugnações, a possibilidade 

de pedido de revisão de decisão pela Promotoria, e a possibilidade de pedido de 

informação ao Estado com jurisdição também pela Promotoria, respectivamente. 

 O parágrafo (9) do artigo 19 afirma que os atos anteriores às impugnações não 

serão invalidados pela mesmas, o que implica dizer que as impugnações não terão efeito 

suspensivo em relação aos procedimentos anteriores, mas tão somente às investigações, 

nos termos do artigo 19(7). Desse modo, por exemplo, a impugnação não invalida nem 

suspende a execução de um mandado de detenção ou de entrega (Kleffner, 2008) 

 O artigo 19(10) traz a possibilidade de requerimento de revisão pela Promotoria, no 

caso em que o Tribunal julgue procedente uma impugnação de admissibilidade e assim 

torne o caso inadmissível. O artigo traz três requisitos para esse requerimento: a) novos 

fatos posteriores à decisão; b) esses novos fatos devem negar aqueles que fundamentaram a 

decisão de inadmissibilidade; e c) a certeza da Promotoria de que os dois requisitos 

anteriores estejam constituídos (El Zeidy, 2008). Assim, o argumento de interpretação 
																																																								
133 “When ling the appeal, the party appealing may request that the appeal have suspensive effect in 
accordance with article 82, paragraph 3"	
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incorreta dos fatos não pode servir de fundamento para o pedido de revisão – embora a 

interpretação possa ser questionada pela Corte nessa revisão, se fundamentada em novos 

fatos, que devem estar ligados às investigações/procedimentos domésticos e as hipóteses 

do artigo 17 (Stigen, 2008). Também, quando o artigo traz como requisito “fatos novos que 

tenham surgido após a decisão”, a interpretação a ser feita é de que o conhecimento dos 

fatos seja posterior à decisão (Hall et al., 2015), em sendo que limitar o requisito somente à 

fatos que tenham acontecido após a decisão possivelmente criaria um limbo calcado na 

ignorância da Promotoria acerca de fatos anteriores a decisão, mas dos quais só teve 

conhecimento após a mesma. 

 Já o artigo 19(11) traz regra semelhante aquela do artigo 18(5), isto é, a 

possibilidade de pedido de informações por parte da Promotoria ao Estado deferido – 

todavia enquanto o ambiente dessa norma é o de “situação”, a do artigo 19(11) claramente 

faz referencia à um caso delineado. 

 Portanto, tem-se a sistemática de impugnação de admissibilidade, incluindo em si o 

controle de complementaridade, numa etapa em que se formou de fato um litígio, em 

sentido procedimental. É certo que a admissibilidade pode ser questionada incidentalmente 

em outras situações, mas os artigos 18 e 19 são os dispositivos que trazem os meios 

apropriados para o questionamento do caráter complementar do Tribunal. 
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6. As construções jurisprudenciais do Tribunal Penal Internacional em controle de 

complementaridade 

 

Na prática, definir quando um julgamento ou investigação tenha recaído sobre as 

hipóteses do Estatuto de Roma, em seu artigo 17, tem sido uma tarefa difícil para o 

Tribunal Penal Internacional, em especial a questão da inatividade. 

Como foi tratado nos dois capítulos anteriores, a Corte realiza, em sua análise de 

admissibilidade com fulcro especial no artigo 17, o teste de admissibilidade, constituído de 

duas etapas: primeiramente, a determinação da existência de procedimentos domésticos, 

sejam a nível de investigação ou procedimentos criminais. Em segundo lugar, na existência 

desses procedimentos, a análise dos mesmos, a fim de concluir pela sua genuinidade – ou, 

em contrapartida, a existência de falta de vontade de agir, inabilidade ou falta de 

indepencência ou imparcialidade. Esse “macro-teste” é estatutário, ou seja, é uma 

formulação prática do que está expressamente previsto no Estatuto de Roma.  

Todavia, a necessidade de definição de parâmetros pelo Tribunal em seus 

julgamentos, em decorrência da falta de depuramento de certos dispositivos do Estatuto no 

que concerne a existência ou não  de atividade estatal, fez com que a Corte construísse, no 

seio de suas decisões, testes para determinar a admissibilidade ou não de um caso, 

nomeadamente: o teste da “mesma pessoa/mesma conduta” e a metodologia do 

espelhamento do procedimento doméstico no internacional. 

 

6.1. Teste da “mesma pessoa/mesma conduta” 

  

O teste da “mesma pessoa/mesma conduta” é uma construção jurisprudencial das 

Câmaras do Tribunal que tem como base o texto do próprio Estatuto, em especial os seus 

artigos 20(3)134 e 90(1)135 (Schabas & El Zeidy, 2015). Sua primeira menção, não como 

efetivo teste a ser realizado, mas como depuração das normas estatutárias, foi em decisões 

do caso Lubanga, na qual o Juízo de Instrução, além de trazer a definição do termo “caso” 
																																																								
134  “No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7 or 8 shall 
be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court: (...)”  (grifo 
do autor). 
135 “A State Party which receives a request from the Court for the surrender of a person under article 89 
shall, if it also receives a request from any other State for the extradition of the same person for the same 
conduct which forms the basis of the crime for which the Court seeks the person's surrender, notify the Court 
and the requesting State of that fact” (grifo do autor). 
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para fins de controle de complementaridade136, afirmou que é condição sine qua non para a 

inadmissibilidade de um caso que os procedimentos domésticos façam referência à mesma 

pessoa e à mesma conduta do que foi previsto em documento ou decisão apropriada da 

Corte137. Na decisão sobre o mandado de detenção de Lubanga, a admissibilidade do caso 

foi determinada pela simples falta de sobreposição entre as condutas investigadas em 

ambas as jurisdições, o que se traduziu na inatividade do Estado em relação a conduta 

criminosa para a qual o Tribunal emitiria o mandado, o que preveniu a Corte de fazer 

qualquer análise de falta de vontade de agir ou inabilidade, em sede de teste de macro-

teste. 

Note-se, então que o teste da “mesma pessoa/mesma conduta” é pertinente à 

primeira etapa do “macro-teste” de admissibilidade em complementaridade138, ou seja, na 

análise da existência de investigações ou procedimentos domésticos. Assim, relaciona-se 

com o instituto da inatividade estatal139, podendo se inferir que a não sobreposição de 

casos nas duas jurisdições rende o caso admissível internacionalmente. É necessário 

atentar para o fato de que não é imprescindível que as investigações ou procedimentos 

nacionais sejam completamente inexistentes, mas havendo procedimentos, basta que não 

haja sobreposição dos casos – mesmas pessoas e mesmas condutas” (Boas et al., 2011). 

O teste foi objeto de crítica no seio de procedimentos internacionais, como em 

impugnação de admissibilidade no caso Katanga e Ngudjolo140 - primeira oportunidade em 

que a impugnação do artigo 19 foi utilizada (Batros, 2011) e no recurso da decisão 

concernente à essa impugnação141, tendo os acusados proposto modelos alternativos ao 

teste, por julgar-lo incorreto142. Os Juízos de Mérito e Apelação, contudo, abstiveram-se de 

																																																								
136  Ver nota de rodapé 109.  
137Tribunal Penal Internacional, 2006. Decision on the Prosecutor's Application for Warrants of Arrest, 
Article 58, ICC-01/04-01/07. 
138 O termo “macro-teste” se refere ao teste de admissibilidade tratado no ponto 4 desta dissertação, ou seja, 
um primeira etapa em que se determina a (in)atividade estatal; e uma segunda etapa, havendo atividade, em 
que se análise a falta de vontade de agir e inabilidade. Esse “macro-teste” é prática pacífica do Tribunal.  
139 É importante frisar que no caso Katanga o Juízo de Mérito entendeu que a não sobreposição de casos no 
teste de “mesma pessoa/mesma conduta” resultava na falta de vontade de agir do Estado, resultando na 
admissibilidade do caso perante TPI. Essa noção foi disputada pela defesa, em recurso ao Juízo de Apelação, 
que entendeu que o teste se relacionava na realidade com o instituto da inatividade. Todavia, o erro do Juízo 
de Mérito não prejudicava o resultado atingido, pela admissibilidade, o qual foi confirmado pelo Juízo de 
Apelação.  
140 Tribunal Penal Internacional, 2009. Reasons for the Oral Decision on the Motion Challenging the 
Admissibility of the Case (Article 19 of the Statute), ICC-01/04-01/07-1213-tENG. 
141 Tribunal Penal Internacional, 2009. Judgment on the Appeal of Mr. Germain Katanga against the Oral 
Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case, ICC-01/04-01/07-1497. 
142 No documento “Reasons for the Oral Decision on the Motion Challenging the Admissibility of the Case 
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adentrar na análise meritórita do teste, em sendo que não havia, ao ver das Câmaras, 

qualquer investigação ou procedimento internos, o que tornaria o caso admissível de 

qualquer modo. 

Na apelação de decisão de impugnação de admissibilidade no caso Ruto et al143, o 

Juízo de Apelação teve a oportunidade de realizar suas primeiras considerações acerca da  

corretude do teste. Tendo definido que a investigação referida no artigo 17(1)(a) não é 

qualquer uma, mas, na verdade, referente ao mesmo caso perante o Tribunal, o Juízo 

afirma que para que seja inadmissível, a investigação nacional deve abranger a mesma 

pessoa e substancialmente o mesmo caso – e que a conduta relevante é aquela constante no 

mandando de detenção. Entendeu, por fim, que o teste foi corretamente aplicado na 

instância inferior. 

A adição do termo “substancialmente” ao teste – e o afastamento da noção de 

“incidente” apresentada no caso Lubanga144 - alterou o teste da “mesma pessoa/mesma 

conduta”, aumentando o limiar de inadmissibilidade, ao determinar que a conduta objeto 

de investigações ou procedimentos em ambas as jurisdições deveria ser “substancialmente” 

a mesma. O Juízo, contudo, não explicou a motivação pela qual adicionou esse termo ao 

teste (Schabas & El Zeidy, 2015), nem determinou os parâmetros a serem levados a cabo 

pelo Tribunal na realização do teste, mas tão somente confirmou sua validade. 

 Foi somente no recurso da decisão do Juízo de Instrução sobre admissibilidade do 

caso Al Senussi145 que o Juízo de Apelação efetivamente definiu as guidelines a serem 

consideradas no teste de “mesma pessoa/mesma conduta”, os quais considerou como 

“princípios do quadro normativo” decorrentes da jurisprudência da Corte até então. 

Afirmou, primeiramente, que para satisfazer-se de que o caso doméstico se sobrepõe ao do 

Tribunal, é necessário que a pessoa objeto do procedimentos nacionais seja também o 

objeto mesmo do procedimentos internacional, assim como a conduta. 

 Em segundo lugar, no que tange ao texto do artigo 17(1)(a), nomeadamente o 

trecho “the case is being investigated” (ou “o caso que está sendo investigado”), a Corte 

																																																																																																																																																																								
(Article 19 of the Statute), ICC-01/04-01/07-1213-tENG”: “According to the Defence, another admissibility 
standard combining the comparative gravity test and the comprehensive conduct test should be applied”. 
143 No documento “Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial 
Chamber II of 30 May 2011 entitled "Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging 
the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute", ICC-01/09-01/11-307”. 
144 Ver nota de rodapé 136. 
145 Tribunal Penal Internacional, 2013. Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi, 
ICC-01/11-01/11-466-Red. 



	 86	

afirma que a interpretação que lhe deve ser dada é a de que o Estado tenha tomado 

“medidas investigativas concretas e progressivas”146 para determinar se o indivíduo é 

responsável pela conduta – que, como já dito, deve ser substancialmente igual tanto 

nacionalmente quanto internacionalmente. Isso decorre do que já foi expressado em outros 

julgados do Tribunal, no sentido de que a inadmissibilidade decorrente do artigo 17(1)(a) 

não pode ter razão de ser nem na “mera preparação” para tomar medidas investigativas, 

nem na intenção teórica de que o Estado vá tomar tais medidas, como argumentou a defesa 

no caso Katanga, o que foi desconsiderado pelo Juízo. Nesse sentido, em decisão posterior, 

no caso Simone Gbagbo, o Juízo de Instrução trouxe uma nova qualificadora, ao afirmar 

que não haviam medidas investigativas “tangíveis”, concretas e progressivas para análise 

do teste de “mesma pessoa/mesma conduta”147. 

 Um ponto importante é aquele em que o Juízo afirma que não é importante a 

caracterização legal (ou a tipificação) do objeto dos procedimentos domésticos – a análise 

terá como foco a conduta per se. Assim como já apontado anteriormente nesse trabalho, a 

diferenciação entre crimes ordinários e internacionais não é um fator que enseja a 

admissibilidade de um caso 148 . Antes mesmo dessa decisão no caso Al-Senussi, 

doutrinadores já apontavam para a necessidade de não considerar a caracterização legal 

como impedimento à inadmissibilidade, sob a égide do princípio da complementaridade149, 

mesmo porque a acusação com base em crimes ordinários é menos custosa em sede 

nacional150. Ademais, o Estatuto de Roma é claro ao não levar o caráter internacional ou 

nacional do crime no procedimento doméstico quando utiliza o termo “conduta” em vez de 

crime, o que pode ser também inferido seja através de uma interpretação histórica, ao se 
																																																								
146 No documento da nota de rodapé anterior: “[a]s held by the Appeals Chamber, these investigative steps 
may include "interviewing witnesses or suspects, collecting documentary evidence, or carrying out forensic 
analyses". 
147 Tribunal Penal Internacional, 2014. Decision on Côte d’Ivoire’s challenge to the admissibility of the case 
against Simone Gbagbo, ICC-02/11-01/12-47-Red. 
148 Mesmo documento da nota de rodapé 145: “[i]ndeed, "[t]he question of whether domestic investigations 
are carried out with a view to prosecuting 'international crimes' is not determinative of an admissibility 
challenge" and "a domestic investigation or prosecution for 'ordinary crimes', to the extent that the case 
covers the same conduct, shall be considered sufficient". 
149 “Some states have not yet implemented the international crimes in the Rome Statute in their domestic 
penal codes. Even in states that have implemented the international crimes, in a given case the national 
prosecutor may make a strategic decision, based on the available evidence and the input of the victims, not to 
charge an international crime, and instead to charge only domestic crimes such as murder or assault. A 
national prosecution for grave domestic crimes should be considered sufficient to preclude the ICC from 
taking a case”. (Boas et al., 2011) 
150 “International crimes are far more difficult to investigate and prove than ordinary crimes, requiring 
better-trained personnel and significantly more financial resources. Prosecutions of ordinary crimes are thus 
much more likely to result in a conviction”. (Heller, 2012)  
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levar em consideração ao já aqui explanado processo negocial no que tange ao princípio da 

complementaridade, seja por uma interpretação comparada aos Estatutos dos tribunais ad 

hoc. Entretanto, a implementação de legislação referente ao Estatuto, incluindo os crimes 

com caráter internacional, pode ser levada em consideração no que se refere à metodologia 

do espelhamento, que será abordada adiante. Atente-se que, nessa discussão, uma decisão 

de admissibilidade mais recente, no caso Simone Gbagbo, o Juízo de Instrução levou em 

consideração a natureza do crime151. 

 O Juízo também explicita que as investigações ou procedimentos nacionais devem 

ser contemporâneos à impugnação de admissibilidade – o que já foi explanado 

anteriormente nesse trabalho152 - e deve o impugnante fazer prova disso, a fim de afastar a 

hipótese de inatividade estatal, o que geraria admissibilidade automática. Ademais, a 

Câmara também trouxe que o impugnante deve trazer um conjunto probatório num grau 

suficiente a demonstrar que está investigando o caso, sendo inócua mera declaração estatal. 

Nesse sentido e por fim, o Juízo traz que esse conjunto probatório não se restringe àquilo 

que decorreu das investigações ou procedimentos, mas tudo que seja capaz de comprovar o 

andamento de investigações. 

No caso Al Senussi, o Juízo de Instrução entendeu que deve haver uma 

flexibilidade no que constitui substancialmente a mesma conduta – e que no mandado de 

detenção (ou documento relevante) estarão presentes não a conduta, mas seus parâmetros – 

o que mitiga a supracitada afirmação do Juízo de Apelação do caso Ruto et al, no que 

tange à conduta relevante. Por sua vez, o Juízo de Instrução no caso Gadafi entendeu que 

as condutas presentes no mandado de detenção não representavam manifestações únicas  

daquelas imputadas ao acusado, e que a decisão do Juízo de Instrução sobre o mandado de 

detenção de Gadafi não continha uma lista numerus de condutas, assim como não esperava 

que as investigações estatais abrangessem todas essas condutas, e que por esse motivo, o 

teste da “mesma pessoa/mesma conduta” com base em outra conduta tomada pelo Juízo de 

Instução a qual seria um “denominador-comum” à todas aquelas constantes tanto do 

mandado de detenção, quanto da decisão de sua emissão153. Desse modo, esse Juízo se 

																																																								
151 Mesmo documento da nota de rodapé 147: “[f]inally, a third set of proceedings instituted against Simone 
Gbagbo concern crimes against individuals. Since these are crimes of the same nature as those alleged in the 
case before the Court, this set of proceedings must be considered in further detail”. 
152 Ver nota de rodapé 125. 
153 No documento “Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi, ICC-01/11-
01/11-344-Red” : “[t]herefore, in the circumstances of the case at hand and bearing in mind the purpose of 
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afastou ligeraimente dos documentos com as acusações, considerando incidentes 

específicos (Hamilton, 2015). Em recurso, o Juízo de Apelação afirmou que os incidentes. 

Além desses parâmetros estabelecidos, a decisão de admissibilidade no caso Al 

Senussi, junto à decisão de admissibilidade e respectivo recurso no caso Gadafi, também 

versou sobre a noção de  “incidente” no que tange ao teste de “mesma pessoa/mesma 

conduta”. Já havia sido estabelecido, na jurisprudência do Tribunal – a saber, no caso 

Lubanga, que “um caso engloba incidentes específicos nos quais um ou mais crimes sob a 

jurisdição do Tribunal aparentam ter sido cometidos por um ou mais suspeitos 

identificados” (Batros, 2011). Todavia, o Juízo de Apelação adotou, no caso Gadafi, uma 

definição do teste calcada em “incidente específico” (Stahn, 2015), contudo sem definir o 

que se encontra dentro da noção de “incidente” (Batros, 2011), como reconhece o Juízo de 

Instrução na decisão de admissibilidade no caso Al Senussi154 -  e ainda nessa decisão, 

afirmou pragmaticamente que: 

 
What is in all cases required at every phase of the proceedings before the Court 
is that the alleged criminal conduct be sufficiently described with reference to 
precise temporal, geographic and material parameters, but not that such 
conduct be invariably composed of one or more "incidents" of a pre-determined 
breadth. 

 

A adição do termo “substancialmente” à conduta, no teste tratado, parecia ter 

superado na prática a necessidade de que as investigações ou procedimentos internos 

estejam voltados aos mesmos incidentes presentes no caso internacional (Schabas & El 

Zeidy, 2015), mas como será visto adiante as Câmaras do Tribunal divergiram sobre o 

papel do incidente no grau de espelhamento entre os procedimentos, analisado no teste de 

“mesma pessoa/mesma conduta”. 

																																																																																																																																																																								
the complementarity principle, the Chamber considers that it would not be appropriate to expect Libya's 
investigation to cover exactly the same acts of murder and persecution mentioned in the Article 58 Decision 
as constituting instances of Mr Gaddafi's alleged course of conduct. Instead, the Chamber will assess, on the 
basis of the evidence provided by Libya, whether the alleged domestic investigation addresses the same 
conduct underlying the Warrant of Arrest and Article 58 Decision, namely that: Mr Gaddafi used his control 
over relevant parts of the Libyan State apparatus and Security Forces to deter and quell, by any means, 
including by the use of lethal force, the demonstrations of civilians (…)” 
154  No documento da nota de rodapé 145: “[a]s observed in the Gaddafi Admissibility Decision, some Pre-
Trial Chambers have indicated that a case includes "specific incidents" during which crimes within the 
jurisdiction of the Court appear to have been committed, but "what would be encompassed by the notion of 
'incident'" has not been clarified in the jurisprudence of the Court (…)”.   
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Na apelação do caso Gadafi, primeira oportunidade em que o Juízo da Apelação foi 

instado a se pronunciar sobre o termo “substancialmente a mesma conduta”155, a juíza 

Anita Usacka apresentou um voto dissidente no qual afirmou que o teste da “mesma 

pessoa/substancialmente a mesma conduta” não é compatível com o espírito do princípio 

da complementaridade156, em sendo que as investigações domésticas teriam que ser 

largamente ou precisamente focadas nos mesmos atos ou omissões investigados pela Corte 

– é, então, uma crítica à metodologia do espelhamento, que será tratada a seguir. 

 

6.2. Metodologia de espelhamento 

 

 No âmbito do teste da “mesma pessoa/mesma conduta” a Corte introduziu uma 

metodologia, através da jurisprudência das Câmaras, em que é necessário que haja, para 

fins de determinação de (in)admissibilidade de um caso com base no princípio da 

complementaridade, um espelhamento dos procedimentos domésticos aos internacionais. 

O teste consiste na comparação entre o caso nacional e aquele perante o TPI, tendo como 

referência os procedimentos internacionais, o que, como será visto, torna-se uma grande 

imposição aos Estados para a determinação da inadmissibilidade (Schabas & El Zeidy, 

2015). 

 A metodologia do espelhamento já havia sido teorizada antes da sua introdução 

jurisprudencial – em especial no que tange à (in)admissibilidade com base na persecução 

penal nacional calcada em crimes ordinários – problemática que, como já se viu, foi 

resolvido na decisão de admissibilidade pelo Juízo de Instrução no caso Al-Senussi, e 

confirmado pelo Juízo de Apelação. Essa teorização envolveu a análise de duas 

possibilidades, numa perspectiva de “tudo ou nada”, em que se chama a admissibilidade de 

																																																								
155 O termo foi apresentado pelo próprio Juízo de Apelação, mas não foi explicado, nem houve motivação 
para a adição do termo: “[a]fter establishing that it is the "case" before the Court, i.e. what is described in 
the summons to appear, that needs to be compared to the Kenyan proceedings, the Appeals Chamber 
adopted the "same person/same conducf' test developed by Pre-Trial Chamber I in the 2006 Preliminary 
Admissibility Decision, finding that the domestic investigation or prosecution must relate to the same case 
consisting of the same person and the same conduct as that before the Court. It did not, however, refer to 
"incidents" as Pre-Trial Chamber I had in the 2006 Lubanga Victims Decision, but added the word 
"substantially" to the term "same conducf', concluding that "the national investigation must cover the same 
individual and substantially the same conduct as alleged in the proceedings before the Court", no documento 
“Dissenting Opinion of Judge Anita Usacka, ICC-01/11-01/11-547-Anx2”. 
156 “In my opinion, the problem lies in the test itself, which, contrary to the express language of the chapeau 
of article 17 (I) of the Statute, disregards the principle of complementarity laid out in paragraph 10 of the 
Preamble and article 1 of the Statute”  
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casos com procedimentos domésticos com base em crime de caráter ordinário de 

“espelhamento rígido”. Em contrapartida, a inadmissibilidade seria, nesse contexto, o 

“espelhamento leve” (Heller, 2012).  

 À época dessa teorização, o teste da “mesma pessoa/mesma conduta” já estava 

firmado na jurisprudência da Corte, e assim o espelhamento rígido foi tido como 

incompatível tanto com o teste, quanto com o Estatuto (Heller, 2012), o que de fato foi 

confirmado pelo Tribunal, ao entender na decisão do caso Al-Senussi que “the assessment 

of the subject matter of the domestic proceedings must focus on the alleged conduct and 

not on its legal characterisation”157. Algumas alternativas ao teste foram propostas, seja de 

um espelhamento com base na sentença (Heller, 2012), seja com base no processo 

(Robinson, 2012).  

 Contudo, o Juízo de Apelação entendeu, em decisão no caso Gadafi, que o caso 

nacional deve espelhar o caso internacional, tendo deixado claro que essa metodologia 

deve ser utilizada no controle de complementaridade realizado pelo Tribunal: “in assessing 

admissibility, what is required is a judicial assessment of whether the case that the State is 

investigating sufficiently mirrors the one that the Prosecutor is investigating”158. Esse 

mesmo Juízo, entretanto, não deliberou a fundo o que significa o termo “sufficiently 

mirrors”, ou espelhar suficientemente – e nem mesmo fez menção ao teste da “mesma 

pessoa/mesma conduta” nessa decisão em que afirmou o lugar da metodologia do 

espelhamento. Nesse sentido, na admissibilidade do caso Al-Senussi, as duas Câmaras – de 

Instrução e de Apelação  - divergiram no grau de espelhamento e no caráter incidental da 

conduta:  enquanto o Juízo de Instrução entendeu por um espelhamento flexível, mas não 

específico a um determinado incidente, o Juízo de Apelação entendeu que o grau de 

espelhamento (ou “sameness”) deve ser completamente relacionado à um incidente (Stahn, 

2015). 

Mais ainda, as determinações dos Juízos nos casos decorrentes da situação na Líbia 

– Gadafi e Al-Senussi – parecem não ser alinhadas entre si. Ao passo que na decisão da 

apelação do caso Gadafi, como já dito, foi explicitado que deve haver um espelhamento 

suficiente do procedimento nacional no internacional, o que cria um rigidez semelhante à 

que havia sido teorizada antes dessas decisões159, a decisão do Juízo de Instrução no caso 

																																																								
157 No documento da nota de rodapé n. 145. 
158 No documento da nota de rodapé n. 145.	
159 Hard-mirror thesis, em Heller, 2012. 
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Al-Senussi (confirmada pela Câmara de Apelação) traz alguma flexibilidade para os 

Estados exercerem sua jurisdição, ao afirmar que o caráter do crime não é determinante 

para o teste da “mesma pessoa/mesma conduta” (Stahn, 2015), e assim sendo, também não 

deveria ser um critério determinante na metodologia do espelhamento.  

Como já explanado anteriormente, o Juízo de Instrução em decisão de 

admissibilidade no caso Gadafi entendeu, ainda na verificação na primeira etapa do macro-

teste de admissibilidade em complementaridade, que havia inabilidade do Estado líbio – 

análise compreendida na segunda etapa do teste. Enquanto, na realidade, a noção mais 

correta para a questão seria a determinação de inatividade sem adentrar na inabilidade, pela 

falha no teste da “mesma pessoa/mesma conduta”, há de se fazer uma observação sobre o 

afastamento desse Juízo de Instrução do que já havia sido pacificamente determinado e 

utilizado pelo Tribunal, nomeadamente o próprio macro-teste. Ao afirmar a inabilidade da 

Líbia sem analisar completamente se havia ou não investigações ou procedimentos 

nacionais, a Câmara incorreu exatamente naquilo que o Juízo de Apelação disse, em 

decisão no caso Katanga, seria “colocar o carro na frente dos bois”160. De qualquer modo, 

o Juízo de Apelação afirmou, como já ilustrado, que o caso era admissível independente da 

análise da inabilidade, por haver inatividade estatal. 

O que se pode inferir, da introdução e utilização dessa metodologia proposta pelo 

Juízo de Instrução e confirmada em apelação no caso Gadafi, é que, quando instada à 

confrontar as investigações ou procedimentos domésticos existentes, a Corte prefere 

ignorar a intenção do Estado em levar o acusado à sua responsabilidade criminal 

domesticamente, e calcar-se numa superioridade jurisdicional internacional. Isso pode ser 

coadunado com o afastamento, pelo Tribunal, das alegações líbias, em controle de 

complementaridade, de presunção de validade dos atos das jurisdições nacionais161.  

 No que tange à metodologia do espelhamento na prática, para fazer essa 

determinação, é necessário, segundo o Juízo de Apelação, que o Tribunal conheça dos 

																																																								
160 No documento “Judgment on the Appeal of Mr. Germain Katanga against the Oral Decision of Trial 
Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case, ICC-01/04-01/07-1497”: “To do otherwise 
would be to put the cart before the horse. It follows that in case of inaction, the question of unwillingness or 
inability does not arise (...) “ 
161 No documento da nota de rodapé 153: “Libya contends that the burden of proof lies with the party 
asserting that the investigation or prosecution at national level is not genuine. In this regard, it is submitted 
that (i) a presumption exists in favour of national jurisdictions, (ii) a "general principle of intemational law 
that the sovereign acts of a State within its domestic jurisdiction are presumed to be valid unless otherwise 
established" should be applied, and (iii) as a policy. States exercising jurisdiction should be given the benefit 
of the doubt and presumed to be acting in good faith”. 
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“contornos e parâmetros” das investigações que estão sendo levadas a cabo tanto pela 

Promotoria do Tribunal, quanto pelas autoridades domésticas162 - essa problemática nasceu 

da afirmação do Juízo de Instrução de que os contornos do caso doméstico não estavam 

bem definidos e que por isso o caso era admissível, o que foi confirmado pelo Juízo de 

Apelação163, embora houvesse aspectos discretos que o caso nacional era o mesmo que o 

internacional 

 A Juíza Anita Usacka entendeu, no já citado voto dissidente na decisão de apelação 

no caso Gadafi, que tomar o espelhamento grande ou preciso da conduta nos 

procedimentos nacional e internacional como único parâmetro para análise da primeira 

etapa do macro-teste de admissibilidade é exatamente o que há de errado com o teste da 

“mesma pessoa/mesma conduta”: 

 
Establishing such a rigid requirement would oblige domestic authorities to 
investigate or prosecute exactly or nearly exactly the conduct that forms the 
basis for the "case before the Court" at the time of the admissibility proceedings, 
thereby being obliged to "copy" the case before the Court. Instead of 
complementing each other, the relationship between the Court and the State 
would be competitive, requiring the State to do its utmost to fulfil the 
requirements set by the Court. 

 
  

 A Juíza ainda aponta que as investigações e procedimentos nacionais e 

internacionais podem diferir de diversas maneiras - tal como as evidências tomadas, 

testemunhas arroladas, vítimas apontadas, entre outras164 - mas que as diferenças ainda 

assim não resultam (ou não deveriam resultar) na admissibilidade do caso perante o 

Tribunal – o que importaria à Corte, segundo ela, um papel supervisional que não lhe foi 

atribuído pelos Estados no Estatuto, e assim atacaria efetivamente a soberania desses entes.  

Ela também faz atentar para outros problemas factuais referentes à metodologia do 

espelhamento, como quando as investigações possam estar em estágios diferentes, o que 

seria especialmente problemático quando os procedimentos internacionais estejam mais 

avançados – podendo resultar, sob a metodologia do espelhamento, na admissibilidade do 

																																																								
162 Tribunal Penal Internacional, 2014. Judgment on the appeal of Libya against the decision of Pre-Trial 
Chamber I of 31 May 2013 entitled “Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam 
Gaddafi", ICC-01/11-01/11-547-Red. 
163 No documento da nota de rodapé anterior. 
164 No documento da nota de rodapé 155: “National cases can differ from the "case before the Court" in 
respect of evidence, such as available witnesses, victims, and the number and locations of incidents that are 
under investigation or prosecution”.  
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caso; ou mesmo a possibilidade de diferença das condutas presentes no mandado de 

detenção (e que seria a referência da metodologia do espelhamento e, por conseguinte, do 

teste da “mesma pessoa/mesma conduta”) e às que efetivamente sejam levadas à 

julgamento no Juízo de Mérito, posteriormente.  

Como alternativa, a juíza Anita Usacka se volta para um teste que traga a conduta 

como apenas um dos critérios a serem levados em consideração pela Corte nessa primeira 

etapa do macro-teste de admissibilidade, superando assim tanto a metodologia do 

espelhamento e o teste da “mesma pessoa/mesma conduta”. A conduta, nesse teste 

proposto, teria uma análise mais flexível, bastante afastada do espelhamento, o que 

possibilitaria aos Estados o exercício de sua primazia estatal, em sendo que a análise do 

Tribunal seria baseada em mais de um critério, assim como na genuinidade da intenção dos 

Estados – sendo certo que a metodologia do espelhamento ainda é necessária no que tange 

à “mesma pessoa”165 .  

É possível dizer que a utilização dessa metodologia criou um standard no que se 

refere aos procedimento das jurisdições nacionais. A análise prática, por parte das Câmaras 

do Tribunal tem utilizado o procedimento em abstrato do Tribunal para verificar se o 

procedimento interno satisfatoriamente afasta a jurisdição do Tribunal. 

Assim, o exercício de jurisdição interna somente teria efetivo sucesso no 

afastamento da jurisdição do Tribunal, ante a complementaridade, se o Estado – como 

explicitado nas decisões de recursos de admissibilidade do Tribunal – se espelhasse nos 

procedimentos utilizados (ou que seriam utilizados) pelo Tribunal. Isto incentivaria um 

espelho procedimental por parte dos Estados, que poderia levar a consequências artificiais 

e sem substância166, cujo objetivo é demonstrar eficiência para instâncias internacionais, 

																																																								
165 No documento da nota de rodapé 155: “[a]s opposed to solely relying on the "same person/(substantially) 
the same conduct" test, I would prefer that the Court, in comparing a case before the Court and a domestic 
case, be guided by a complementarity scheme that contains multiple criteria that are assessed by reference to 
the concrete circumstances of each specific case. In the case at hand, "conducf' is one of the essential 
elements in deciding whether the "case before the Court" is being investigated or prosecuted by domestic 
authorities. In my view, contrary to the opinion of my colleagues, "conducf' should be understood much more 
broadly than under the current test. While there should be a nexus between the conduct being investigated 
and prosecuted domestically and that before the Court, this "conduct" and any crimes investigated or 
prosecuted in relation thereto do not need to cover all of the same material and mental elements of the 
crimes before the Court and also does not need to include the same acts attributed to an individual under 
suspicion”. 
166 Isso também é apontado pela Juíza Anita Usacka em seu voto dissidente: “[f]urther, such an approach 
could potentially preclude a State from focusing its investigations on a wider scope of activities and could 
even have the perverse effect of encouraging that State to investigate only the narrower case selected by the 
Prosecutor.”  
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sem considerar o contexto no qual se insere o Estado que pode exercer jurisdição sobre o 

caso. 

Este posicionamento do Tribunal, então, pode levar a uma centralização do TPI no 

julgamento de crimes de sua competência (Stahn, 2015), ou mesmo à uma competição 

entre jurisdições, segundo Usacka em seu voto dissidente, ambas as hipóteses contrárias ao 

princípio da complementaridade. É necessário, diante da jurisprudência atual, que o 

Tribunal, quando instado a se pronunciar futuramente sobre essa metodologia, defina 

parâmetros para o grau de espelhamento que suficientemente torne um caso inadmissível – 

sempre deixando claro que ainda assim qualquer determinação é casuística, similarmente 

ao que foi realizado na decisão do Juízo de Instrução no caso Al-Senussi. Não será um 

tarefa fácil definir tais parâmetros, em sendo que não há um apoio jurisprudencial 

específico para tanto.  

Nesse sentido, a Juíza Anita Usacka afirma que, quando instado a se pronunciar 

sobre essa metodologia no âmbito do teste da “mesma pessoa/mesma conduta”, o Tribunal 

deverá se afastar da noção de espelhamento entre procedimentos, para tomar a genuinidade 

dos mesmos a fim de concentrar o princípio da complementaridade dentro da metodologia 

do teste de “mesma pessoa/mesma conduta”. Assim, deve haver um leve afastamento na 

noção bem definida do macro-teste de admissibilidade, com duas etapas bem delineadas 

(muito embora elas permaneçam por questões práticas),  passando então a se ter uma 

análise das hipótese do artigo 17(1)(a) e (b) ainda na primeira etapa, em conformidade com 

o que foi afirmado pelo Juízo de Instrução no caso Al-Senussi167, mostrando assim dois 

aspectos do termo “genuinamente”, presente nos artigos 17(2) e (3), quais sejam, “um 

sobre a sinceridade do esforço e outro que requer um nível de capacidade muito 

rudimentar” (Robinson, 2012) dos Estados no seu exercício jurisdicional.  

 

 

 
																																																								
167  No documento da nota de rodapé 145: “[t]he Chamber recognizes that the two limbs of the admissibility 
test, while distinct, are nonetheless intimately and inextricably linked. Therefore, evidence put forward to 
substantiate the assertion of ongoing proceedings covering the same case that is before the Court may also 
be relevant to demonstrate their genuineness. Indeed, evidence related, inter alia, to the appropriateness of 
the investigative measures, the amount and type of resources allocated to the investigation, as well as the 
scope of the investigative powers of the persons in charge of the investigation are relevant for both limbs 
since such aspects, which are significant to the question of whether there is no situation of "inactivity" at the 
national level, are also relevant indicators of the State's willingness and ability genuinely to carry out the 
concerned proceedings”.  
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7. Conclusão 

 

A criação do Tribunal Internacional Penal e o estabelecimento do princípio da 

complementaridade foram decorrência natural da necessidade de superação dos pontos 

negativos dos tribunais penais internacionais não permanentes anteriores à ele. As 

experiências dos tribunais do pós guerra e daqueles criados pelo CSONU foram 

imprescindíveis, em razão dos horrores que ocorreram na 2ª Guerra Mundial, no Ruanda e 

nos Estados que compuseram a Iugoslávia.  

Entretanto, esses tribunais, por sua natureza, tinham pontos negativos que só 

poderiam ser superados com a criação de um tribunal permanente, que comportasse, dentro 

do seu sistema, o regime de relação com as jurisdições nacionais que não fosse baseado na 

imposição vertical, mas, sim, num sistema horizontal de alocação de casos entre as 

jurisdições internacional e nacional, construída a partir da vontade soberana dos Estados 

que à esse tribunal se submetessem. Assim, a experiência desses tribunais foi essencial 

para que a comunidade internacional percebesse que não era a primazia da jurisdição 

internacional, no que tange ao direito internacional penal, o melhor princípio de alocação 

de foro.  

O processo de criação do Tribunal Penal Internacional, através de um Estatuto que 

traria o novo princípio regente das relações entre jurisdições, não foi uma tarefa fácil. Em 

relação ao princípio da complementaridade, embora a noção de que esse seria o princípio 

mais apropriado era pacífica, o conteúdo do mesmo foi bastante debatido e alterado ao 

decorrer do processo originário, entre Comissão, Comitê e a Conferência de Roma.  

O projeto inicial de estatuto da CDI trouxe uma primeira sistemática de regras 

sobre o princípio da complementaridade, tendo como a base a manutenção da soberania 

estatal, com o exercício jurisdicional do tribunal internacional apenas na impossibilidade 

do acusado não ter um devido julgamento domesticamente. Um ponto a ser salientado 

nesse projeto era a possível admissibilidade de um caso, perante a jurisdição internacional, 

com base no julgamento nacional do crime em caráter ordinário. De qualquer modo, o 

Projeto da CDI foi o ponto de partida para a construção do princípio da 

complementaridade. 

No Comitê Ad Hoc os Estados puderam começar a discutir a (falta de) amplitude da 

complementaridade presente no Projeto da CDI, assim como foram iniciadas as 
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considerações sobre a abordagem casuística da complementaridade e da competência do 

próprio possível Tribunal em determinar admissibilidade, hoje solidificadas seja no 

Estatuto de Roma ou na jurisprudência do Tribunal.  

Já no PrepCom, criado na intenção de aprofundar as discussões e criar novos textos 

para o estatuto do possível tribunal, aprofundaram-se os debates sobre a 

complementaridade, tendo-se mais uma vez afirmando a necessidade de especificar regras 

e critérios de admissibilidade concernentes ao princípio, além da insuficiência de 

pulverização do princípio em outros artigos do estatuto. Tanto no Comitê Ad Hoc quanto 

no PrepCom, as críticas eram sobre a grande subjetividade que restava nos textos 

concernentes ao princípio da complementaridade. 

Ainda assim, o resultado das discussões e elaborações do PrepCom, embora se 

tenha tido progresso com algumas definições, foi de falta de precisão de conceitos, em face 

de multiplicidade de proposições dos Estados. Esse texto passou então à Conferência dos 

Plenipotenciários em Roma, agora se tratando de uma negociação internacional. Diante de 

inúmeras adversidades, o Bureau do Comitê Geral, após negociações infrutíferas, teve de 

apresentar um texto que pudesse ser aceito pela Conferência numa perspectiva de “tudo ou 

nada” – e que acabou por não superar aquilo que os Estados haviam criticado no Comitê e 

no PrepCom: a falta de depuração das regras. Com sua aprovação, adveio o Estatuto de 

Roma, que já nasceu “incompleto”, ficando a cargo do Tribunal, através de sua 

jurisprudência, definir conceitos e criar meios práticos de aferição das disposições do 

Estatuto. 

 O artigo 17 do Estatuto de Roma traz, então, as regras materiais concernentes ao 

princípio de complementaridade: as questões de admissibilidade em complementaridade, 

ou seja, em quais oportunidades um caso será admissível ou inadmissível perante a 

jurisdição internacional. Trata-se de um dispositivo que tem como ponto de partida a 

inadmissibilidade dos casos, em consonância com o caráter complementar do Tribunal. O 

artigo traz como critérios de admissibilidade de um caso perante o TPI a inatividade estatal 

– critério não explícito no Estatuto, mas calcado no princípio da complementaridade; a 

falta de vontade de agir e a inabilidade do Estado em julgar o indivíduo (além da 

gravidade, que não é objeto desse trabalho). Assim, o referido artigo gira em torno de dois 

elementos: a atividade estatal e a genuinidade delas – sendo exatamente o exame desses 
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dois elementos que irá compor o controle de complementaridade pelos Juízos do Tribunal, 

criando assim o “macro-teste” aqui abordado. 

 Em decorrência do princípio da complementaridade, existe uma presunção relativa 

da veracidade das investigações e procedimentos criminais nacionais, e seu afastamento se 

dá através do exame dos institutos presentes nos artigos 17(2) e (3), as já citadas falta de 

vontade de agir (que compreende o shielding, o atraso injustificado e a falta de 

independência e imparcialidade) e inabilidade, cada um com suas particularidades 

estatutárias e práticas, construídas a partir do Estatuto pelo próprio Tribunal, mas também 

pela Promotoria e pela doutrina. Ademais, o princípio do ne bis in idem está presente no 

artigo 20 do Estatuto, sendo o princípio da complementaridade visivelmente relacionado 

no parágrafo (3) do mesmo.  

 O controle de complementaridade – ou seja, a análise da incidência das hipóteses 

do artigo 17 pelos órgãos competentes do Tribunal – é realizado ao longo dos 

procedimentos, seja quando ainda se tem uma situação, ou quando se tem um caso, com 

indivíduo e conduta criminosa determinados.  

Esse controle é inicialmente realizado através da atuação da Promotoria, 

englobando os artigos 15 e 18, a fim de determinar se há fundamento razoável para 

investigar. É importante salientar que há um cuidado especial do Estatuto na hipótese da 

atuação proprio motu desse órgão, onde o exame preliminar de admissibilidade 

(abrangendo a complementaridade) será realizado pelo Juízo de Instrução a fim de se 

determinar se a Promotoria pode iniciar exames preparativos sobre aquela questão. 

O artigo 18 traz regras procedimentais, em especial a notificação de Estados que 

possam ter jurisdição (seja eles partes ou não do Estatuto de Roma), que tem como 

objetivo garantir a primazia da jurisdição nacional. O controle preliminar de 

complementaridade desse artigo ocorre tanto na situação da atuação de ofício do Tribunal, 

quanto na hipótese de referimento por Estados – não estando previsto quando do 

referimento pelo CSONU. Assim, quando houver pedido da Promotoria para início de 

investigações com base no artigo 18, o Juízo de Instrução deverá analisar a admissibilidade 

da situação, por sua vez examinando também a complementaridade. 

Com investigações autorizadas pelo Juízo de Instrução e a evolução da situação 

para o caso, adentra-se ao âmbito do artigo 19 do Estatuto, ou seja, o controle de 

complementaridade através de impugnações de admissibilidade, instruídas perante o Juízo 
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de Instrução ou de Mérito (ou de ofício por aquele Juízo, em discricionariedade limitada), 

a depender do momento processual. Trata-se de uma etapa litigiosa e sui generis, na qual 

se concedeu legitimidade ativa à determinados Estados e ao acusado, e aplicável a 

qualquer tipo de referimento, inclusive aos do CSONU.  

Tanto no controle preliminar quanto no efetivo controle de complementaridade do 

artigo 19, percebe-se a intenção de compatibilizar a manutenção da soberania dos Estados 

– e de seu dever/direito de julgar crimes internacionais domesticamente – com o 

afastamento da impunidade. Ambos os controles oferecidos pelo Estatuto tem várias 

normas inerentes que garantem, de um lado, a possibilidade do Estado reivindicar esse 

direito, assim como a possibilidade do acusado em postular pela (in)admissibilidade, e por 

outro lado, necessidade de um procedimento que proporcione um julgamento eficaz e 

condizente a intenção de levar o acusado à justiça. 

O Estatuto de Roma não é, contudo, perfeito. De certa maneira, a subjetividade 

criticada pelo Comitê e pelo PrepCom permaneceu no Estatuto, incumbindo ao próprio 

Tribunal a depuração jurisprudencial das normas materiais sobre complementaridade. 

Nesse sentido, as Câmaras do Tribunal se utilizaram dos controles de complementaridade 

dos artigos 18 e 19 para, em meio à essa subjetividade e falta de depuração, realizar 

construções jurisprudenciais a fim de criar parâmetros para esse controle – especificamente 

na questão da inatividade estatal. 

O uso do termo “conduta” nos artigos 17, 20 (exceto o parágrafo (2) deste) e 90 

como critério para determinação da (in)admissibilidade se tornou a base jurídica para o 

qual o Tribunal criou o testa da “mesma pessoa/mesma conduta”, no qual deve se analisar 

se o caso doméstico compreende a mesma pessoa e a mesma conduta do caso 

internacional, teste esse inserido na primeira etapa do macro-teste. A evolução do exame 

da “mesma pessoa/mesma conduta” passou pelo caso Katanga, onde se adicionou a 

qualificadora “substancialmente” à conduta, mas foi somente no caso Al Senussi que 

foram definidas as regras que compõem esse teste – em especial a falta de importância da 

caracterização legal do crime nos procedimentos domésticos (como ordinário ou 

internacional) para os fins de análise de (in)admissibilidade – afastando-se, agora com 

respaldo jurisprudencial, daquilo determinado nos tribunais ad hoc. 

Entretanto, a construção de uma metodologia, no caso Gadafi, em que deve haver 

um espelhamento entre o caso internacional e o nacional, tendo aquele como parâmetro, 
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aprofundou o teste da “mesma pessoa/mesma conduta”, aumentou o limiar de 

inadmissibilidade, e também o número de críticas ao teste, mesmo dentro do próprio 

Tribunal.  

O teste da “mesma pessoa/mesma conduta” e a metodologia do espelhamento, do 

modo em que estão atualmente postos, afastam-se da inadmissibilidade como ponto de 

partida do artigo 17 do Estatuto de Roma, o que por sua vez também significa um 

afastamento da própria noção de complementaridade. É nesse diapasão que é necessário 

que, quando novamente instada a tanto, a Corte reveja suas posições, adotando testes e 

metodologias mais relacionados com o seu caráter complementar, sem se afastar, todavia, 

da intenção última do Tribunal, qual seja, dar fim a impunidade referente aos crimes 

internacionais de sua competência. 
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