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Carta aos Juízes, Advogados e Promotores
Caros Juízes, Advogados e Promotores,

Sejam bem-vindos ao Tribunal Penal Internacional (TPI), na décima terceira edição do
PoliONU. Agradecemos a confiança e esperamos que, após os quatro dias de evento, os
senhores tenham as perspectivas de mundo e do âmbito jurídico renovadas. Durante o
debate do tema “Atentados à Integridade Humana no Apartheid Sul-Africano”, os
excelentíssimos terão a responsabilidade de julgar os réus com justiça e o maior nível de
imparcialidade, e os advogados e promotores deverão defender ou acusar os réus de forma
embasada e justa.
Devido à magnitude das acusações envolvendo os réus Hendrik Verwoerd e Magnus
Malan, é de suma relevância e necessidade que os senhores conservem grande período
do seu tempo e se aprofundem sobre o processo Internacional Penal e sobre os casos e
relacionados. Uma outra parcela do tempo deve ser reservada para a análise de possíveis
estratégias de decreto. No decorrer do evento, as discussões serão de suma importância
para todos os presentes. Sendo assim decoro, imparcialidade e compromisso com as leis
são de caráter obrigatório no tribunal. Há possíveis crimes abordados sem reais
fundamentos e, como uma Simulação Jurídica e não puramente um grupo de protesto, os
senhores devem fazer os julgamentos com coerência e sensatez, levando sempre em
consideração que estão representando Juízes, e que estes não devem agir
passionalmente. Tamanha falta de princípios tornaria a simulação apenas um julgamento
sem base racional ou legal.
Ademais, são essenciais o estudo e a compreensão dos Guias de Estudos e de Regras,
uma vez que por meio desses terão base para um bom debate e uma justa sentença. É
indispensável ressaltar que não será permitido uso de maneira direta do Guia de Estudos
como fonte de decisões e argumentos dos senhores. A simulação do tribunal propõe uma
imersão completa e profunda nos estudos sobre o tema abordado, lembrando sempre que
o Guia de Estudos serve apenas como base e introdução aos senhores.
As atrocidades cometidas durante o regime do apartheid deixaram milhares de mortos,
além de marcas profundas em toda a nação sul-africana e no mundo.
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É no intuito de mostrar justiça, humanidade e igualdade que o Tribunal Penal
Internacional abordará esse tema tão significativo e que, infelizmente, continua afetando
inúmeras vidas com suas consequências.
Desejamos que os senhores saiam da simulação com as esperanças renovadas e com
o sentimento de que a lei pode e deve proteger todos os seres humanos em sua infinidade.
Portanto, baseados nos princípios éticos e legais internacionais e no anseio da
equidade, da verdade e da lei dos homens, desejamos-lhes uma ótima simulação e um
maravilhoso PoliONU 2018!
Cordialmente,

Amanda Lira
amandalirapolionu@gmail.com
Gabriele Mota
gabrielemotapolionu@gmail.com
Júlia Barbosa
juliabarbosapolionu@gmail.com
Leonardo Rocha
leopolionu@gmail.com
mesatpi2018@gmail.com
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Introdução ao Comitê
O Tribunal Penal Internacional, estabelecido pelo Estatuto de Roma como o primeiro
Tribunal Penal permanente, será regido a partir das disposições do presente Guia. As
regras apresentadas referem-se a todas as atividades pertinentes ao Tribunal Internacional,
assim como aos crimes apresentados, aplicando-se, de modo subsidiário, as Regras Gerais
de Simulação do PoliONU 2018.
A interpretação de tais disposições caberá à Presidência do TPI e ao Secretariado do
PoliONU 2018, sendo possível a alteração e a determinação do conteúdo normativo quando
necessário.
Aos juízes, advogados, promotores e demais envolvidos nas sessões, é obrigatório o
uso de vestimentas adequadas à posição no Tribunal e à dignidade da Justiça, sendo
vetado o ingresso de participantes divergentes de tais preceitos. Além disso, em busca do
bem-estar e da equidade aos olhos da Justiça e da Sociedade, ressalta-se como
indispensável a ética, a imparcialidade por parte dos juízes e a coesão neste Tribunal. Não
obstante, o julgamento deve respeitar as inúmeras cláusulas vigentes nos estatutos
pertencentes ao Tribunal, como o princípio do contraditório e da ampla defesa, que será
abordado futuramente.
Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail já mencionado. As revisões de
regras procedimentais e substanciais ocorrerão durante a simulação, entretanto, é
necessário que os senhores tenham um conhecimento prévio das normas do TPI. Além
disso, juízes devem entregar um documento de considerações iniciais e um documento de
considerações finais para cada caso (vide) e advogados e promotores devem produzir um
dossiê/peça (vide) para o caso em que representarem a Defesa ou a Acusação.
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Introdução ao Tema
A África do Sul possui uma história ampla e diversa, tendo um passado de exploração
por parte dos europeus que, posteriormente, a tornou colônia holandesa, acompanhada de
um regime escravocrata e, futuramente, segregacionista. O Reino Unido invadiu este
território fazendo com que a escravidão legalmente cessasse, mas a mentalidade se
perdurou. Houveram muitos conflitos pela liberdade da população e do território, mas
apenas em 1961 é proclamada a república, assim como uma nova constituição e um novo
nome para esta nação, República da África do Sul.
Durante este processo de “democratização”, no ano de 1948, o primeiro ministro eleito,
Daniel François Malan, do Partido Nacional, chega ao poder sendo eleito pela minoria
branca sul-africana. Neste mesmo ano, Malan oficializa o apartheid como regime nacional,
oficializando uma mentalidade que já se mostrava presente na sociedade sul-africana. A
palavra “apartheid“ é proveniente do africâner, e possui o significado de “separação” ou
‘”vidas separadas” e esta foi a palavra escolhida para nomear o regime segregacionista
constitucionalizado da África do Sul. O regime doutrinário baseado na discriminação racial,
dividia a população sul-africana em quatro grandes grupos: os brancos, os negros, os
coloridos e os indianos, e só foi totalmente abolido com a eleição de Nelson Mandela para
presidente em 1994.

Nota Inicial
Visando maximizar a qualidade da experiência dentro da Simulação, será considerado
que ambos, Hendrik Verwoerd e Magnus Malan, ainda estão vivos, mental e fisicamente
saudáveis.
Objetivando uma participação completa dos senhores, a Comissão da Verdade e
Reconciliação, criada após o fim do regime do apartheid na África do Sul, não será negada
dentro deste Tribunal, no entanto, suas conclusões não deverão apossar-se do objetivo do
tribunal, que é um julgamento justo.
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I - Caso A: Hendrik Verwoerd
1.Histórico
A fim de introduzir os Senhores ao tema, é necessário uma análise a respeito da vida
de Hendrik Verwoerd e sua relação com a África do Sul durante seus cargos de Ministro de
Assuntos Nativos e Primeiro Ministro.

1.1. História de Hendrik
Hendrik Frensch Verwoerd nasceu no dia 8 de setembro de 1901, em Amsterdã, e foi
assassinado no dia 6 de setembro de 1966, na Cidade do Cabo. Nos primeiros anos de
vida, juntamente aos seus pais, migrou para a África do Sul. Formou-se em psicologia e,
posteriormente, passou a dedicar-se à sociologia.
Em 1950, Hendrik foi nomeado Ministro de Assuntos Nativos por Daniel François Malan,
e passou a ser um dos principais nomes no desenvolvimento da política segregacionista do
apartheid, envolvendo-se com a criação de leis e estruturação do regime.
Hendrik alcançou em 1958 o cargo de Primeiro Ministro, e foi durante o seu mandato
que a África do Sul passou a ser uma República, por meio de um plebiscito que só abrangeu
a população branca. Nesses anos de Primeiro-ministro, foi responsável pela prisão de
Nelson Mandela, importante expoente na luta contra o regime segregacionista. Hendrik
também expandiu a política do apartheid para além da segregação racial, criando leis que
dessem “autonomia” às homelands (bantustões). Em 1966, no dia 6 de setembro, Hendrik
foi assassinado dentro do Parlamento sul-africano pelo porteiro do prédio.

1.2. Situação da África do Sul
Durante a presença de Hendrik no governo sul-africano, em âmbito nacional, a questão
mais significativa, além da própria segregação do regime, foi a divisão de regiões para
pessoas não brancas (bantustões) e brancas, limitando onde negros podiam ir.

8

Em sentindo internacional, a política violenta do apartheid fora ofuscada drasticamente,
uma vez que o mundo estava com as atenções voltadas para a Guerra Fria, o que deu
espaço para o amplo desenvolvimento do regime, que contou, inclusive, com o apoio ou a
omissão de muitos países do bloco ocidental.
Nesse sentido, a África do Sul aproveitou o momento para adotar uma política
defensiva em relação a seu regime e tentar aproximações com outras nações do continente
africano de maneira dócil, utilizando seu potencial econômico.

2. O Caso Contra Hendrik

fig 1.Hendrik Verwoerd

Como Primeiro-ministro, Hendrik Verwoerd desenvolveu o apartheid com uma política
de independência das etnias, com leis que afirmavam esse pensamento. Em 1958, a Lei
que promovia o autogoverno dos Bantustões foi criada, no entanto, na prática, o governo
sul-africano ainda mantinha forte influência nas áreas; em 1959, o Ato de Extensão de
Universidades promoveu a criação de universidades separadas para negros e,
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consequentemente,

permitiu

uma

acentuação

da

desigualdade

de

educação

disponibilizada para tal população.
O mandato de Hendrik também foi marcado por casos muito famosos de alerta global
a respeito das condições degradantes dos não-brancos na África do Sul. Em 1960, no dia
21 de março, cerca de 20 mil manifestantes se reuniram em Sharpeville para protestar
contra a Lei do Passe. A manifestação acabou em um trágico massacre com 69 pessoas
mortas e 180 feridas. Após o episódio, o Congresso Nacional Africano, partido que lutava
contra o apartheid, foi declarado ilegal. Em 1964, Nelson Mandela, líder do CNA, foi
condenado e passou 27 anos na prisão.

3. Crime I - Bantustões e Decorrentes
3.1. Introdução à segregação espacial na África do sul
O primeiro e significativo ato de separação territorial na África do Sul aconteceu apenas
alguns anos após a proclamação da União da África do Sul, em 19 de junho de 1913 quando
foi promulgado “The Natives Land Act”, ou o “Ato de Terras Nativas”. A lei declarava que
todos as pessoas membros de alguma raça aborígene africana, ou seja, nativos, estavam
destinados a apenas aproximadamente 8% de todo território, apesar dos nativos,
comporem cerca de 67,7% da população da época.
Em 1936, a Lei de Confiança e Terras Nativas (ou “Native Trust and Land Act”),
aumentou os terrenos destinados aos nativos não-brancos para 13% do território, visando
principalmente que os nativos não precisassem ir a áreas urbanas em busca de trabalho.
Um ano após a promulgação da lei, o governo decretou o Ato de Emenda da Lei dos
Nativos, lei que acentuou o controle do fluxo de não-brancos, permitindo que as autoridades
proibissem a entrada desses nas cidades nas quais eles não trabalhavam, os obrigando a
voltar às reservas de terra.

3.2. Contexto do Crime
Desde a chegada de Hendrik Verwoerd ao cargo de Ministro de Assuntos Nativos, ele
ficou responsável pela idealização e manutenção de várias leis que interferiram
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significativamente na vida da população negra. Devido a magnitude de suas ações e graças
à grande propagação de suas ideias, Hendrik ficou lembrado como um dos grandes rostos
do regime segregacionista e, consequentemente, conhecido como o “Arquiteto do
apartheid”.
Em 1951, durante o governo de Daniel François Malan, o “Ato de Autoridade Bantu” foi
aprovado, adotando o que o governo chamava de “homelands” ou “Bantustões”. A lei foi
responsável por dividir a população nativa dentro de vilas nas reservas que já existiam no
território sul-africano, desencadeando, portanto, na criação de dez reservas ao todo. Além
da criação dessas reservas, a lei de 1951 concedia ao chefes tribais ou chefes regionais
mais poder dentro destes territórios. A criação dessas pátrias, além de separar a população
negra da branca, separava os direitos de um cidadão sul-africano da população nativa, pois
a partir daquele momento o nativo não-branco era cidadão de sua nova pátria paralela e
não poderia reivindicar qualquer direito sobre a África do Sul. O ato do governo é visto como
o maior símbolo da política de apartheid, e também como o ato mais torpe de todos os que
seriam tomados por este governo em quase meio século.
A Comissão de Tomlison foi responsável por uma pesquisa de alguns anos, a qual foi
publicada em 1956, essa publicação alegava que as reservas nativas eram insustentáveis
sem a injeção de recurso e a publicação também fez recomendações pertinentes em
relação aos Bantustões. Com a figura de Hendrik Verwoerd no comando, o governo rejeitou
a maior parte das recomendações feitas.

fig 2. Áreas coloridas eram separadas para não-brancos
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Ainda em 1951, já fora aprovada umas das primeiras leis relativas aos Bantustões, “Ato
dos Trabalhadores da Construção Bantu”. Essa lei autorizava o ensino da ocupação de
artesãos e da construção civil à população negra, mas estas trabalhariam em uma área
separada somente para negros.
Em 1953 , o “Ato de Educação Bantu” ou “Bantu Education Act” foi sancionada com o
propósito de tirar os “ jovens gângster africanos”, (intitulação proveniente do governo), das
ruas e providenciar uma educação a eles. Outro objetivo na criação dessa lei foi treinar
nativos a fim de possuírem competências básicas para exercerem funções de trabalho não
qualificadas. Essa lei providenciava uma educação em massa e inferior aos nativos. Sobre
a legislação Hendrik Verwoerd já declarou: “Os nativos serão ensinados desde a infância a
perceber que a igualdade com os europeus não é para eles. Não há lugar para o filho de
Bantu acima do nível de certas formas de trabalho”
O Ato de Extensão da Educação Universitária” ou “Extension of University Education
Act”, de 1959, proibiu de todas as formas que negros pudessem estudar em “universidades
brancas”, essa lei, somada com o “Ato de Educação Bantu”, selou o destino de milhares
de jovens negros.

fig 3. Gráfico referente aos gastos per capita na educação do governo
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3.2.1 Acusações
Hendrik Verwoerd pode e será acusado com base no Estatuto de Roma, como
responsável, principalmente, pelos seguintes crimes cometidos na criação, administração
e prática dos bantustões:
●

Crime de apartheid;

●

Escravidão;

●

Deportação ou transferência forçada de uma população;

●

Privação ilegal de liberdade;

●

Prisão ou outra forma de privação grave da liberdade física, violando as normas
fundamentais do direito internacional;

●

Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, por motivos
políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero.

3.3. Testemunhas e Relatos
Um trecho adaptado e traduzido do livro Relações Raciais na África do Sul 1938-1977,
de Roger Child, relata:
“O município de Schmidtsdrift, perto de Kimberley, abrigava 7000 africanos em território
que tinha sido legalmente reservado para os africanos. Mas estava no meio da terra
europeia, então, em 1968, oficiais e policiais carregaram a maior parte dos africanos em
caminhões e os levaram para uma reserva africana perto de Kuruman, no limite do deserto
do Kalahari. A área era totalmente inadequada para culturas ou pastagens por causa da
baixa precipitação. As pessoas chegaram na área parecendo bastante encorajadas, mas
logo morreram de fome. Várias centenas morreram.”
Na década de 1960 o então Ministro de Assuntos Bantu e Administrativo M.C. Botha
deu a seguinte declaração :
“nas suas terras (homelands) há inúmeras oportunidades em limites para o Bantu
(grupo étnico)”.
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3.4. Pontos de Defesa
Em 1959 passou pela aprovação a lei de Autogoverno Bantu (“The Promotion of Bantu
Self-Government Act”), tal lei assegurava e propunha que os “homelands” criadas no “Land
Act” de 1913 tornariam-se países separados da África do Sul, ou seja, países
independentes, desta forma, cada cidadão nativo receberia uma cidadania de um desses
homelands. Cada homeland possuiria o próprio governo, portanto cada “país”
proporcionaria todos os direitos civis e políticos que consideravam pertinentes. Assim o
“desenvolvimento separado” tão aclamado pelo então Presidente Verwoerd conseguiria
atingir o êxito. Sempre que o então presidente era questionado sobre a eficácia e a razão
dessa separação, ele argumentava que essa maneira era a melhor para ambos os povos
(negros e brancos). Com isso, Verwoerd deixou documentados várias declarações,
alegando principalmente que separar os povos era a melhor forma de atingir o apogeu
individual de cada um. Verwoerd prosseguiu e intensificou ideias provindas de governo
anteriores acrescentando o propósito do “desenvolvimento separado”

4. Crime II - Massacre de Sharpeville
4.1. Contexto do Crime
Uma das leis mais salientadas durante o regime do apartheid foi a Lei do Passe, a qual
determinava o limite de ir e vir de pessoas negras, através de uma caderneta que elas
tinham que carregar. A caderneta funcionava como uma identificação de cada um, o local
que poderia frequentar e quanto tempo poderia ficar, geralmente limitando o acesso a
bairros brancos.
No dia 21 de março de 1960, em Joanesburgo, no bairro de Sharpeville, cerca de 20
mil manifestantes se reuniram em frente a uma delegacia sem suas cadernetas, para
protestar, pacificamente, contra a Lei do Passe. A polícia, em reação ao manifesto da
população, abriu fogo atirando nos protestantes, atingindo muitos deles pelas costas,
enquanto corriam para sobreviver. Ao todo, 69 pessoas foram mortas e 180 foram feridas,
incluindo mulheres e crianças.

14

fig 4. Pintura retratando o Massacre de Sharpeville

Acusações:

Hendrik Verwoerd está sujeito a acusações, com base no Estatuto de Roma, dos
seguintes crimes cometidos a respeito do Massacre durante seu governo:
●

Crime de apartheid;

●

Homicídios de membros do grupo;

●

Deportação ou transferência forçada de uma população;

●

Prisão ou outra forma de privação de liberdade física grave, em violação das normas
fundamentais do direito internacional;

●

Perseguição de grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos raciais;

●

Genocídio.

4.2. Testemunhas e Relatos
O aposentado Nehemiah Tsoane, hoje com 79 anos, era só um jovem estudante
quando presenciou o Massacre, 58 anos atrás, no distrito onde morava.

NT: Não podíamos caminhar sequer cem metros sem esse maldito passe. Se um
policial visse, era cadeia na certa. Para entrar num bairro branco depois das dez da noite,
era necessário pedir uma autorização especial ao governo

O aposentado conta hoje que apenas escapou da chacina por ter ido comer.
15

NT: Eu escapei porque fui ao centro da cidade comprar algo para comer. Deixei o local
por algumas horas e quando voltei presenciei aquela cena horrorosa. Era sangue por toda
parte e muitas ambulâncias.

A repórter Michelle Miller da rede de televisão CBS, entrevistou um outro sobrevivente
do Massacre e que foi atingido pelas balas.

S: (Apontando para o local do Massacre) Foi aqui onde o primeiro tiro me acertou, no
meu pé direito.

MM: Ele ainda tem uma bala alojada na Coluna Vertebral.

S: Estávamos todos assustados, entende? Não tivemos tempo para pensar, nós só
tentávamos escapar.

4.3. Pontos de Defesa
Em relação ao caso de Sharpeville, apesar de um momento marcante e conhecido em
âmbito mundial, alguns relatos a respeito da data contrariam a ideia de que os negros que
estavam protestando agiram de forma totalmente pacífica.
Em Understanding Apartheid, um historiador relata:
“Ás 15h15 da tarde, 300 policiais correndo com uma multidão de 5.000 [pessoas] uma
briga explodiu no portão que conduz à estação da polícia. Um policial, acidentalmente ou
deliberadamente, foi empurrado. A atenção das fileiras da frente foi focada no portão e eles
avançaram para trás, empurrados por pessoas que estavam atrás deles, que queriam ver
o que estava acontecendo por esta etapa, de acordo com testemunhas da polícia, foram
jogadas pedras sobre eles. Os policiais mais inexperientes começaram a disparar suas
armas espontaneamente. A maioria dos mortos ou feridos foi baleado nas costas. Ao todo,
69 pessoas morreram, incluindo oito mulheres e dez crianças, 180 pessoas ficaram feridas”.
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II - Caso B: Magnus Malan
1. Histórico
A fim de introduzir os senhores ao tema, é necessário uma análise a respeito da vida
de Magnus Malan e sua relação com a África do Sul durante seu cargo de Ministro da
Defesa Nacional da África do Sul.

1.1. História de Malan
Magnus André de Merindol Malan, soldado e político, nasceu em Pretória em 30 de
janeiro de 1930 e morreu em 18 de julho de 2011. Malan seguiu o primeiro curso de
graduação militar para oficiais e se formou em 1953. Após um período na marinha, retornou
ao exército como um tenente.
Malan passou 11 anos como Ministro da Defesa, era um dos generais afrikaners que
assistiu a elaboração e realização de estratégias a sua nação para preservar seu sistema
de rígida segregação racial e manter o Estado do apartheid. Posterior a sua nomeação
como Ministro da Defesa em 1980, Malan afirmou que a questão de direitos políticos não
era algo de grande relevância aos negros.

1.2. Situação da África do Sul
Como diversos organismos internacionais denunciaram e ainda denunciam há tempos
o crime de apartheid, as ações violentas de Malan, como sendo Ministro da Defesa durante
grande parte desse regime, motivou as acusações perante o Tribunal Penal Internacional.
A gravidade do conflito étnico e racial é tamanha que, até os dias de hoje, a África do Sul
sofre com a discriminação e desigualdade proveniente principalmente das décadas de 80
e 90.
Em 1961, o número total de pessoas no exército era de 10.6000, entretanto, em 1981
esse número quase quintuplicou, com 59.2000 militares.
Ademais, os gastos com o exército acompanharam esse crescimento com 72 milhões,
na década de 60, para 3 bilhões na década de 80.
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2. O caso contra Magnus Malan

fig 5. Magnus Malan

O caso contra Malan no Tribunal sofre com diversos impasses relacionados ao
julgamento e absolvição durante a Comissão da Verdade e Reconciliação, e a proteção
deste regime, na época, por alguns países, membros atuais do Estatuto de Roma. Muitos
países signatários do Estatuto mantiveram contato durante este regime. O caso de Malan
é um dos que mais sustenta críticas ao Tribunal Penal Internacional, no qual diversos
países alegam que esta seria uma pauta incabível, tendo em vista que seu julgamento já
ocorreu, e em território nacional, onde todos os crimes foram cometidos, apontando para o
TPI como uma organização supostamente racista e enviesada contra Estados da África.
Tais críticas ignoram, no entanto, que muitos casos do Tribunal foram pedidos pelas
próprias autoridades e população local, insatisfeitos com o decorrer dos casos, enquanto
outros foram encaminhados pelo CSNU, havendo pouquíssimos exemplos de
investigações na África abertas pelo próprio Escritório da Promotoria do TPI.
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3. Crime I: Ataque à Província de Kwazulu-Natal
3.1 Contextualização do Crime
Os fatos do caso referem-se a 13 pessoas na casa do ativista do Partido Democrático
Unido (UDF), Victor Ntuli, em Kwamakhutha, sul de Durban, em janeiro de 1987. O
massacre ocorreu no contexto de rivalidades e conflitos crescentes entre o Inkhata [um
partido político da África do Sul] liderado pelo chefe Mangosuthu Buthelezi, então ministrochefe da pátria Kawazulu e a UDF alinhada ao ANC. Na época, a mídia retratou o massacre
como um brutal ataque terrorista realizado pela UDF durante o conflito. No entanto, o
massacre foi realizado por membros de Inkatha que foram treinados pela força de defesa
sul-africana e implantados em apoio de Inkatha na província. Este treinamento e
implantação seguiram solicitações do chefe, Mashelezi, para uma capacidade paramilitar,
com um componente ofensivo para atuar contra o ANC.
A Operação Marion, como foi chamada o ataque teve vários objetivos. Os dois objetivos
centrais foram proteger o Inkatha dos ataques UDF / ANC e agir ofensivamente contra o
UDF / ANC. Os membros da unidade paramilitar, cerca de 206 homens recrutados por
Inkatha, foram treinados secretamente na fronteira da Caprivi, na Namíbia, durante 1986.
A capacidade ofensiva paramilitar da Operação Marion foi liberada no "nível político mais
alto".
O então Ministro da Defesa, Magnus Malan, foi encarregado pelo Conselho de Estado
(SSC) com o fornecimento do apoio paramilitar solicitado. Malan atuou através de sua
cadeia de comando, os dois oficiais mais altos sendo o Chefe da SADF e o Chefe de
Inteligência do Pessoal (CSI). Toda a assistência foi classificada como segredo máximo. O
Chefe do exército elaborou um plano detalhado para a implementação da operação. O
projeto foi gerenciado pela Diretoria de Tarefas Especiais (DST). A DST também forneceu
assistência militar em Moçambique e na Angola.
Os formados (incluindo o grupo ofensivo) foram colocados sob o controle de Inkatha.
No entanto, durante o julgamento, as equipes de defesa legais alegaram que sempre foi
um objetivo da operação colocar os estagiários em alguma estrutura formal. A defesa tentou
mostrar uma intenção lícita por trás do treinamento ofensivo ao afirmar que esses homens
eram destinados a uma estrutura sob a qual ações ofensivas poderiam ser realizadas
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legalmente, como a polícia. Esta afirmação não era consistente com os documentos que
colocavam claramente a unidade para militar à disposição de Inkatha.

fig 6. Ataque a Kwazulu-Natal

Acusações:

Magnus Malan pode e será acusado com base no Estatuto de Roma, como
responsável, principalmente, pelos seguintes crimes cometidos a respeito do massacre na
região de Kwazulu-Natal:
●

Crime de apartheid;

●

Genocídio;

●

Homicidio;

●

Tortura;

●

Crime contra a humanidade;

●

Deportação ou transferência forçada de uma população;

●

Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificada por motivos
políticos.

3.2. Testemunhas e Relatos
A vítima do massacre Anna Khumalo declarou:
“Quando os atacantes abriram a porta de madeira, Anna Khumalo acordou, pegou a
filha de quatro anos, Pinkie, e apertou o guarda-roupa. Toda sorte salvou suas vidas das
balas que zumbiam em milímetros sobre suas cabeças. Os outros foram menos
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afortunados. A luz de pesquisa dos assassinos metódicos revelou seu esconderijo embaixo
da cama. Apenas os dois bebês conseguiram escapar do granizo das balas que riscavam
cada quarto.”
A vítima Phumelele Ndlovu esclareceu:
“O corpo de Phumelele Ndlovu era tudo que protegia sua filha de um ano de idade,
Nomvula, da morte. Outro guarda-roupa na dependência salvou Ernest e Faith Thusini da
barragem de tiroteio que matou quatro de seus filhos, com idade entre quatro e oito,
instantaneamente, e fatalmente ferido 10 anos, Nomfundo. A cama do casal estava
escondida da vista atrás da partição do guarda-roupa.”

Declaração de Mary de Haas:
“O monitor de violência do veterano Natal, Mary de Haas, disse que os membros da
liga haviam sofrido constantes perseguições da polícia desde a sua formação em 1985:
“Como todas as áreas de problemas iniciais, um crescente ativismo cívico liderado pela
juventude foi encontrado com perseguição e alvos por vigilantes.”

3.3 Pontos de Defesa
Em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, Magnus Malan se pronuncia como
inocente:
“O ex-ministro da Defesa da África do Sul Magnus Malan foi acusado formalmente
ontem de planejar operações contra militantes do CNA (Congresso Nacional Africano)
durante os anos 80, que culminaram no massacre de 13 pessoas em janeiro de 1987[..]
Malan, ministro da Defesa entre 1980 e 1991, disse que é inocente. Ele advertiu o
governo de unidade nacional do presidente Nelson Mandela, liderado pelo CNA, que o seu
julgamento por assassinato pode causar confusão política e econômica no país[..]”
Em uma página da agência ANGOP ficou esclarecido que Magnus Malan havia sido
considerado inocente por falta de provas no julgamento de Kwazulu- Natal:
“[...] em 1990, surgiram as primeiras acusações sobre a sua responsabilidade nas
operações paramilitares que ensanguentaram o KwaZulu (leste) em 1985.
Foi então transferido para Assuntos Florestais após um escândalo que revelou que o
poder tinha financiado o partido Inkatha Zulu (IFP) de Mangosuthu Buthelezi, opositor do
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ANC. Após o fim do apartheid, foi a julgamento por implicitamente aprovar um massacre de
civis perpetrado em 1987 no Kwazulu. Foi finalmente absolvido em 1996.”
Na entrevista ao jornalista da Pri’s The World, os representantes do apartheid declaram
que os negros tinham seus direitos garantidos e que a África do Sul se tornou um país
pacífico com a política aplicada:
“Humphrys perguntou a Botha por que os sul-africanos negros não tinham o direito de
circular livremente pelo país. "Temos problemas de habitação", respondeu Botha. "Temos
problemas de trabalho. Não podemos simplesmente permitir que as pessoas se movam
para onde querem. As condições sul-africanas são bastante diferentes das condições
europeias".
"Mas a justiça simples não sugere que os negros sejam tratados exatamente como os
brancos?" perguntou Humphrys.
Botha interrompeu: "A justiça simples sugere que você deve permitir que um homem
negro com sua família viva uma vida saudável e decente. E você deve fornecer trabalho,
sempre que possível, para ele, e não permitir que ele se agache na sua porta ... e então,
em o nome do cristianismo, diga agora que você fez seu dever para com ele". Ele sentiu
que o apartheid fez isso.
A conversa voltou-se para os tumultos e assassinatos baseados em raça que
ameaçavam tornar a África do Sul praticamente ingovernável.
"Muitas pessoas dizem que a África do Sul inevitavelmente enfrenta uma revolução
interna devido às suas políticas raciais", disse Humphrys.
"As pessoas disseram isso durante um período de 30 anos", disse ele (Botha). "E, hoje,
a África do Sul é um dos países mais pacíficos do mundo para viver"

4. Crime II - Uso de Armas Químicas e Biológicas
4.1. Contexto do Crime
O Regime segregacionista do apartheid vigorou durante muitos anos, mesmo havendo
uma maioria negra insatisfeita. O governo, por sempre possuir uma maior capacidade
bélica, controlava as manifestações de forma violenta, entretanto, não descansava sequer
um momento com “medo” de perder todo o poder que tinha. Violando tratados de paz e
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direitos humanos, investiu milhões em alguns projetos para manter a soberania branca na
África do Sul, sendo um deles o secreto Projeto Coast, que tinha por objetivo desenvolver
armas químicas e biológicas. Foi dirigido por Wouter Basson, contratado por Magnus
Malan, Ministro da Defesa. Basson foi uma indicação pessoal do Primeiro-ministro da
época, P.W. Botha, visto que era seu médico pessoal e sua função era coordenar um
programa ofensivo de guerra química e biológica (CBW), executando-o durante a década
de 1980 e início dos anos 90, um esforço desesperado para salvar o sistema do apartheid.
Algumas das ações criminosas realizadas foram depoimentos e testemunhos na
Comissão de Verdade e Reconciliação (TRC), e ressaltaram que, o Projeto Coast:
"... desenvolveram armas químicas e biológicas letais que visavam os líderes políticos
do ANC e seus apoiadores, bem como as populações que viviam nos municípios negros.
Essas armas incluíam uma toxina da infertilidade para esterilizar secretamente a população
negra; venenos que absorvem a pele que poderiam ser aplicados à roupa de alvos; e
veneno escondido em produtos como chocolates e cigarros".
"... liberou cólera em fontes de água de certas aldeias sul-africanas e forneceu
carbúnculo e cólera às tropas governamentais da Rodésia (agora Zimbabwe) no final da
década de 1970, na tentativa de testar sua eficácia para usar contra os soldados rebeldes
na guerrilha".
"... produziu principalmente os agentes letais CX em pó e mostarda; bem como gás
lacrimogêneo não-letal (para fins de controle de motim) ".
"... fez uso de jovens negros para testar a eficácia das armas desenvolvidas dentro do
laboratório, ocasionando a morte de alguns deles. "

Fig 7. Um dos laboratórios de desenvolvimento da pesquisa.
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Acusações

Magnus Malan pode e será acusado como um co-perpetrador indireto dos seguintes
crimes, sendo eles:
●

Crime de apartheid;

●

Pesquisa, desenvolvimento e uso de armas químicas e biológicas;

●

Ofensas graves à integridade física ou mental de membros de um grupo;

●

Violação e privação do Direito Fundamental;
Tortura;

●

Homicídio.

OBS: Todas as citações feitas durante os tópicos 4.1, 4.2 e 4.3 da seção II deste Guia são
traduções livres dos originais em inglês.

4.2. Testemunhas e relatos
Comissão de Verdade e Reconciliação

O apartheid teve seu fim com a eleição de Nelson Mandela, mas as vítimas dos crimes
cometidos durante o regime racista queriam justiça.

A Comissão da Verdade e

Reconciliação foi instaurada como forma de agradar ambos os lados; as vítimas, e os
criminosos, que sabendo de sua provável culpabilidade, pediram por anistia.
A Comissão Sul-africana foi única. Abrangeu o aspecto moral, legal e social, sendo
extremamente abrangente. Ela “negociava a anistia’’ daqueles que cometeram crimes
contra os direitos humanos durante o apartheid. O confronto com o passado foi largamente
noticiado pela mídia, e as audiências públicas foram acompanhadas em todo o país.
Julgamentos eram transmitidos pela televisão, neles, assassinos descreviam em detalhes
seus atos e motivações. As famílias dos que foram torturados e assassinados ouviam tudo.
Ao final, seguindo normas estabelecidas pela comissão para julgar os crimes, os criminosos
recebiam ou não a anistia. Eram perdoados ou encaminhados para a justiça comum por
seus crimes.
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Os assassinos procuravam voluntariamente a Comissão para confessar e pedir anistia,
e era dado às famílias das vítimas o direito de concordar ou não com o que era decidido.
Inesperadamente, muitas famílias declararam perdão durante estes julgamentos. A TRC
questiona profundamente os conceitos de justiça, mostrando que a punição não é o único
caminho possível.
Os julgamentos não foram totalmente fidedignos ao que se propuseram, além do que,
esta, trata somente das graves acusações aos direitos humanos como assassinatos,
estupros e tortura, fazendo com que muitos crimes não pudessem ser julgados, já que
estavam fora de sua jurisdição.
Um dos julgados foi Magnus Malan, que foi absolvido de todas as suas acusações,
estas, que não incluíram a acusação de que ele teria financiado pesquisas e
desenvolvimento de armas biológicas e químicas exóticas, para uso contra a maioria negra,
que poderia ajudar a minoria branca a destruir seus oponentes sem disparar ao menos um
tiro.
Magnus foi acusado de estar envolvido com o Project Coast, além de também ser
acusado por fabricação de drogas ilícitas e lavagem de dinheiro. A nível internacional, pode
se dizer que houveram relações entre o trabalho de Magnus Malan, Wouter Basson e
especialistas em guerra biológica pelo mundo, principalmente dos Estados Unidos.
Mais detalhes podem ser acessados nas referências bibliográficas (vide III - 10).

4.3. Pontos de Defesa
A resposta sul-africana ao fenômeno das armas químicas e biológicas apresenta-se de
diversas maneiras, uma delas, de certa forma, espantosa, foi durante a Comissão da
Verdade e Reconciliação que, segundo o Bispo Desmond Tutu, que presidiu a TRC, “não
se trata de uma justiça punitiva, mas de uma justiça restauradora”. Ela concedeu anistia ao
médico Wouter Basson, (conhecido também como Dr. Morte), que confessou ter feito
pesquisas para encontrar uma molécula capaz de ser sensível à melanina, com o objetivo
de matar ou tornar estéreis as pessoas de pigmentação negra. Acusado de 46 mortes
estranhas pela Anistia Internacional e de inoculações mortais do vírus HIV em negros,
Basson saiu do tribunal considerado inocente.
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Malan, assim com Basson, foi considerado inocente em relação à todas as acusações
proferidas em relação a ele, sendo que algumas delas eram por responsabilidade
hierárquica, exclusivamente.
Durante seu julgamento, ele negou ter feito e/ou cometido alguns dos crimes pelos
quais estava sendo acusado e, segundo a corte, alguns deles não estavam de fato com
provas o suficiente
Observações:
(1) Todos os relatórios aqui mencionados, bem como os artigos, podem ser acessados
a partir das referências bibliográficas deste Guia, e é fortemente recomendado que tais
documentos sejam estudados como parte da preparação para a simulação, especialmente
no caso da Defesa e da Promotoria.

III - A Simulação
1. Procedimentos
Para facilitar as discussões e os devidos processos jurídicos, a dinâmica do Tribunal
Penal Internacional como um todo é previamente estabelecida. Em primeiro lugar,
evidencia-se que:
Qualquer alteração poderá ser realizada pela organização ou mesa sem aviso prévio,
visando o melhor para a simulação;
Os tempos são estipulados e podem sofrer alterações a fins logísticos;
Serão conduzidos os juramentos no início da simulação;
O consenso entre os juízes a respeito de decisões precisa ocorrer para facilitar a
discussão. Entretanto, não devem se desclassificar devidas lógicas jurídicas apenas em
função do não reconhecimento da lógica pela maioria. Em grandes impasses, vide III-8.6.
A defesa e a acusação não possuem caráter determinante ou substancial, ou seja, as
sentenças são encaminhadas e votadas exclusivamente pelos Juízes. Desse modo,
determina-se que:

26

Cada caso (A e B) será explicitamente dividido e, assim, não devem ser feitas
correlações ou atribuições entre esses dois tópicos distintos. Salienta-se que cada caso
possui em sua composição, dois crimes.
Não há limite predeterminado de tempo de fala aos juízes, entretanto, em casos de
prolixidade e postergação do tema, a mesa pode encerrar automaticamente o discurso.
De forma sucinta, para cada crime (I e II) de cada caso, haverá um processo de
condução que durará uma sessão, sendo:
1. Considerações dos Advogados e Promotores - 30 minutos;
2. Averiguação - 20 minutos;
3. Réu (Juramento e Perguntas) - 20 minutos;
4. Deliberação - 40 minutos.
Ao final de cada caso, ou seja, após a condução dos dois crimes de cada réu, será
realizada uma sessão de recapitulação e atribuições de sentenças, assim, nota-se: 1.
Recapitulação e Formulação – 1h;
2. Debate livre e Votação da sentença – 1h30
Após o julgamento do caso A, o mesmo processo será repetido ao caso B.
Na última sessão do Evento (8ª Sessão), será realizada a condução da prolação de
sentença/acórdão e afins. Além disso, as prolações dos casos serão feitas de forma
separadas. Ocorrerá primeiro a do caso A e, posteriormente, caso B.

Define-se os atributos:
Considerações dos Advogados e Promotores
Declarações iniciais da Defesa e Acusação
●

5 minutos para considerações iniciais da acusação;

●

5 minutos para considerações iniciais da defesa;

●

5 minutos de réplica para a acusação;

●

5 minutos de tréplica para a defesa;

●

5 minutos de considerações finais para a acusação;

●

5 minutos de considerações finais para a defesa.
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Averiguação - Será dividida entre os juízes e os advogados. Os excelentíssimos irão

tomar parte em um debate durante todos os 20 minutos. Já os advogados de defesa e a
promotoria irão utilizar os primeiros 5 minutos para organizar e entregar à mesa as
perguntas que almejam fazer ao réu. Ambas partes formularão 5 perguntas cada. Os juízes,
no entanto, podem encaminhar, nos primeiros 5 minutos, as perguntas à mesa diretora, a
qual optará pela realização ou não do questionamento ao réu.
Obs: É de extrema importância que as perguntas ao réu sejam elaboradas durante o
curso das considerações de ambas partes, já que atrasos ao tempo de entrega das mesmas
não serão tolerados. As perguntas podem ser aceitas ou recusadas de acordo com o
julgamento da mesa diretora, tanto dos juízes, quanto da defesa ou acusação.
Deliberação - Discussão entre juízes atrelada ao crime. As interferências dos
Advogados e Promotores serão reguladas pela mesa por dois mecanismos. Ambos lados
terão direito a 3 minutos de manifestação a cada 20 minutos. Além disso, os juízes podem,
com consenso da mesa, produzir durante seu discurso uma pergunta fundamentada e
ceder o direito à palavra para a Defesa e para a Acusação. Independentemente de quem
seja o questionado principal, a ambos será dado o tempo de 3 minutos para resposta.
Recapitulação, Formulação, Debate livre e Votação - Para cada caso ocorrerá uma
sessão exclusiva para definição de sentença baseada nos princípios estabelecidos neste
Guia (Vide Tópico 7.2). Em primeiro lugar, será realizada uma síntese do caso como um
todo. Será dado, respectivamente, à Acusação e Defesa, 10 minutos cada para proferirem
sobre o caso. Posteriormente, o caso será debatido também pelos juízes. Ocorrerá, em
paralelo às discussões do TPI, produções de sentenças e afins, entretanto, não poderão
ser formuladas sentenças a crimes ainda não discutidos. Desse modo, reserva-se também
a essas sessões exclusivas tempo regulado pelos próprios participantes para o debate da
possível sentença. A votação ocorrerá assim que for encaminhada uma sentença a mesa
e solicitada a introdução de sentença. Em resumo, estabelece-se como estrutura:
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1ª Sessão: Caso A - Crime I

2ª Sessão: Caso A - Crime II

Juramentos

Eventuais continuações

Considerações iniciais

Considerações iniciais

Averiguação

Averiguação

Réu

Réu

Deliberação

Deliberação

3ª Sessão: Caso A - Crime I

3ª Sessão: Caso A - Crime II

Recapitulação e Formulação

Recapitulação e Formulação

Debate Livre

Debate Livre

Votação

Votação

4ª Sessão: Caso B - Crime I

5ª Sessão: Caso B - Crime II

Juramentos

Eventuais continuações

Considerações iniciais

Considerações iniciais

Averiguação

Averiguação

Réu

Réu

Deliberação

Deliberação

6ª Sessão: Caso B - Crime I

6ª Sessão: Caso B - Crime II

Recapitulação e Formulação

Recapitulação e Formulação

Debate Livre

Debate Livre

Votação

Votação

7ª Sessão

8ª Sessão

Eventuais continuações

Eventuais continuações

Prolação de Sentença/Acórdão

Prolação de Sentença/Acórdão
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2. Tribunal Penal Internacional
A comunidade internacional almejou, durante muito tempo, uma instituição que
pudesse, de fato, efetivar uma Justiça Internacional Penal. Este sonho de um Tribunal Penal
Internacional que exercesse uma jurisdição universal surgiu assim que os primeiros
grandes atentados à humanidade começaram a tomar espaço no cenário internacional.
Após muitas violações à dignidade humana, durante períodos marcantes da história no
contexto do século XX, este sonho se tornou realidade.
O TPI foi a primeira corte internacional penal de caráter permanente criada. Possui
sede em Haia (Países Baixos) e respeita o Estatuto de Roma (1998), tratado que o originou.
Anteriormente a este tribunal, existiram outros dois tribunais penais internacionais criados
pela ONU para julgar dois casos de repercussão internacional. Estas outras cortes, porém,
eram temporárias e feitas com competência para julgar somente um caso, tornando-as
tribunais ad hoc (vide tópico III - 4.2). Esses tribunais criados pela ONU foram designados
para tomar frente dos casos da Iugoslávia e de Ruanda.
O objetivo principal do tribunal é promover o Direito Internacional sobre indivíduos, uma
vez que julgar Estados é tarefa da Corte Internacional de Justiça. O TPI tem competência
para julgar apenas os crimes mais graves e que têm repercussão internacional, sendo eles:
o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de
agressão. Para efetivar o julgamento, o Tribunal Penal Internacional será complementar às
jurisdições penais nacionais dos países em que os crimes foram cometidos.
Entretanto, para melhor funcionamento da simulação, as penas deverão ser aplicadas
em complemento ao Projeto Lei explicitado no tópico III - 4.5.

3. Composição do Tribunal
Para o funcionamento coeso do tribunal, é necessário que seus vários elementos
trabalhem todos com o máximo empenho. Também, uma vez que são todos de igual
importância para o sucesso desta Corte, é fundamental que impere o respeito entre cada
uma das partes, definidas a seguir, que o compõem. Vale ressaltar que os que se
inscreveram para participar do Tribunal Penal Internacional no PoliONU 2018 e os que se
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inscreverão no PoliONU 2018 poderão assumir os cargos de Juízes, Promotores de Justiça
ou Advogados de Defesa, dos quais os dois últimos podem ser abreviados,
respectivamente, para “Promotores” e “Advogados”. Será adotado nas conversações o
pronome de tratamento “Excelentíssimo” para a “Presidência”, Juízes e Promotores e
“Ilustríssimo” para Advogados. Não obstante, para referir-se a pessoas como réus, vítimas
e testemunhas, pede-se o uso do pronome “Senhor”, rejeitando-se termos como “tu” e
“você”. Demais formas de título podem ser passadas posteriormente. Entretanto, embora
tais tratamentos necessitem ser seguidos, será respeitado o direito de fala e apontado o
equívoco.

3.1. A Presidência
Representada na figura da Mesa Diretora (i.e. dos Diretores), a Presidência, no âmbito
dessa simulação, responsabiliza-se pela coordenação e moderação das atividades do
Tribunal. Com isso, cabe à Presidência não a intromissão no conteúdo dos debates dos
Juízes, Promotores e Advogados, mas sim o zelo pelas regras do comitê e da própria s
imulação, de forma que todos presentes sejam mantidos atentos aos princípios norteadores
do Direito Penal, aos Direitos Humanos, ao decoro e às formalidades estabelecidas pelo
Guia de Regras. Da mesma forma, quaisquer questões ou moções devem ser levantadas,
no seu devido tempo, perante a Presidência, para que esta avalie a pertinência do pedido
e decida por aprová-lo ou não.

3.2. Os Juízes
Os juízes, que representarão a maioria dos participantes do tribunal, detêm a
importante missão de avaliar e julgar os crimes dos indivíduos indiciados. Faz- se essencial,
portanto, que os juízes da Corte possuam conhecimento dos processos penais
internacionais e que, acima de tudo, comprometam-se com a aplicação da justiça e com o
embasamento de suas posições no Direito Internacional Penal, distanciando-se de
discursos puramente ideológicos e de argumentos falaciosos. Devido à extensão das
discussões, a maior parte do tempo das sessões será destinada aos debates entre os juízes
(com eventuais considerações da Defesa e da Promotoria) e, por isso, é essencial que este
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tempo seja aproveitado ao máximo. A atuação dos juízes permite, ainda, a emissão de
documentos para a Corte e de perguntas para a Defesa/Promotoria.
Assim como especificado no tópico III - 8 (Documentos), os juízes deverão entregar um
documento de considerações iniciais para o começo de cada caso (A e B), e também um
documento de considerações finais para o término de ambos, totalizando quatro
documentos a serem entregues, (no caso daqueles que serão juízes durante toda a
simulação). É de suma importância que se saiba que, devido à rotatividade dos cargos da
Defesa e da Promotoria, haverá um caso em que esses participantes estarão atuando como
juízes, de forma que ficarão sujeitos à mesma regra de entrega de documentos.
Exemplificando, um Promotor do caso A deverá entregar um dossiê para esse caso, além
de um DCI e de um DCF para o caso B.

3.3. Os Advogados de Defesa
O papel da defesa é, em resumo, defender o réu contra as acusações de crimes da
Promotoria, de forma a equilibrar o debate e a assegurar a máxima de que “ninguém é
culpado até que se prove o contrário”. Num sentido amplo, a defesa é empregada em
função da garantia dos direitos do réu. Dessa forma, os advogados de defesa deverão
responder às acusações, fornecer evidências contrárias e apresentar argumentos em prol
da inocência do réu, tudo isso de forma distribuída durante os tempos que lhes forem
estipulados (vide tópico “III– 1”).
É importante salientar, ainda, que o cargo de defesa nessa simulação será rotativo, de
forma que haverá um trio de advogados para o caso A e outro trio de advogados para o
caso B. Enquanto não estiverem advogando (i.e., durante o caso que não seja o seu
próprio), tais participantes exercerão função normal de juízes. A mesma lógica se aplica
aos cargos da promotoria.
Advogados de Defesa deverão entregar, antecipadamente, um dossiê a respeito do
caso em que irão advogar, conforme explanado no tópico III - 8. Por outro lado, durante o
caso em que atuam como juízes, estes deverão entregar, como qualquer outro, um DCI e
um DCF a respeito desse caso. Vale ressaltar que mais detalhes a respeito da composição
do dossiê serão divulgados em momentos posteriores. Por fim, informa-se que os
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Advogados de Defesa serão previamente designados, pela Mesa Diretora, dentre os
inscritos como participantes no TPI.

3.4. Os Promotores
A Promotoria, como um órgão do Tribunal Penal Internacional, carrega a
responsabilidade de acusar o réu e, principalmente, de apresentar evidências e argumentos
que corroborem tais acusações. Dessa forma, assim como ocorre com a defesa, o cargo
de promotor exige, como preparação, uma especial pesquisa prévia (mais do que os juízes
farão) e um grande aprofundamento nos crimes que serão abordados, visto que,
inicialmente, é a partir do conteúdo apresentado por essas duas partes que os juízes
formularão suas conclusões do caso. Promotores também terão seu tempo de fala
estipulado, conforme o tópico “III - 1”.
Ainda, como explicado no tópico anterior, os cargos de promotores também serão
rotacionados, havendo um trio diferente de promotores para cada caso. Aplica-se,
novamente, a mesma regra no que se refere à participação como juiz durante o caso que
não seja o seu próprio.
Promotores também deverão entregar um dossiê de forma antecipada, obviamente
dissertando apenas sobre o caso em que farão parte da promotoria. Durante o caso em
que exercerão função de juiz, é necessária a entrega de um DCI e de um DCF sobre esse
mesmo caso, como qualquer outro juiz fará. Novamente, detalhes a respeito do dossiê
serão divulgados em momentos posteriores. Finalmente, deve-se lembrar que os
promotores também serão previamente designados, pela mesa diretora, dentre os inscritos.

3.5. Os Réus
O réu é o próprio indivíduo acusado e julgado na Corte. No âmbito dessa simulação,
haverá uma representação de Magnus Malan e outra de Hendrik Verwoerd, cada uma
presente nos momentos pertinentes de seu próprio julgamento. Vale ressaltar que, devido
à mera finalidade de simulação, as especificidades étnicas de cada indivíduo podem não
ser devidamente preenchidas e representadas. A presença do réu se dará de forma
obrigatória no período de depoimentos e na prolação da sentença. É fundamental que se
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lembre, por fim, que a manutenção do decoro na Corte exige o direcionamento de um
tratamento digno e humano aos réus, independentemente de seus crimes.

3.6. Vítimas e Testemunhas
Vítimas são pessoas diretamente lesadas e prejudicadas pelos crimes dos réus,
enquanto testemunhas podem não ter sido afetadas, mas presenciaram o crime de alguma
forma e, portanto, também podem relatá-lo. Sua definição como parte da Corte deve-se ao
fato de que tal categoria de pessoas é importante para que haja a introdução de argumentos
e de evidências numa perspectiva pessoal e palpável. Deve-se ressaltar, no entanto, que a
aparição de vítimas e de testemunhas possivelmente se dará de forma esporádica durante
os debates entre os juízes.

4. Processo Internacional Penal
O atual trabalho do Tribunal Penal Internacional é o fruto de um longo processo histórico
atrelado, muitas vezes, ao protesto da sociedade e dos juristas em relação a impunidade a
muitos crimes contra a humanidade, visto que centenas de criminosos e ditadores não
foram alcançados pelos tribunais internos dos países devido a influência doméstica. Há
inúmeros vestígios de esboços para o TPI, como os Ad hoc da ONU (Ruanda e Iugoslávia)
anteriormente citados, o Tribunal Mundial e o Tribunais de Nuremberg e Tóquio.
Entretanto, datações ainda mais antigas são facilmente encontradas. A princípio, como
precursor do Sistema Internacional e atrelada em conjunto com as ideias de Hugo Grócio
e Thomas Hobbes, qualifica-se a Paz de Vestfália. Seu enquadramento em uma época
atormentada por guerras e desgastes repercutiu em formulações em busca do equilíbrio de
poder. Tais tratados e concepções foram responsáveis por inúmeras estruturas de
integração de povos, e, ademais, os que também fomentaram uma base rústica da noção
Jurídica Internacional. Porém, notavelmente em reflexões modernas, discute-se muito a
respeito da fragmentação da integração internacional e do fraco incentivo a uma
comunidade de fato universal. Em 1998, no Simpósio sobre a Relevância política da Paz
de Vestfália, de 1648, Javier Solana, ex-secretário-geral da OTAN ( Organização do
Tratado do Atlântico Norte), afirmou que “humanidade e democracia [foram] dois princípios
34

essencialmente irrelevantes à ordem original de Vestfália” e ressaltou que “o sistema de
Vestfália tinha seus limites. Primeiramente, o princípio da soberania do qual o sistema
dependia também produzia as bases para a rivalidade, não uma comunidade de Estados;
exclusão, não integração”.
Além disso, como exemplos mais palpáveis, salienta-se a “Convenção para Criação de
um Órgão Judicial Internacional para a Prevenção e Punição das Violações à Convenção
de Genebra” de 1872 e as Guerras Mundiais. Já que estabelecem o princípio de levar
indivíduos à justiça responsáveis por graves crimes contra a humanidade.
Dentro dos embaraçados relacionados às diversas visões sobre a função de fato do
direito internacional, a que se destaca, no caso do TPI, é a imposição de obrigações de
comportamento a todos os indivíduos, assim como a punição dos culpados por crimes que
atingiram os valores fundamentais da espécie humana e, desse modo, age como o protetor
dos princípios humanos. Partindo dessa função, separa-se de maneira evidente os crimes
exercidos por Estados e por indivíduos, cada um com seu devido tribunal (CIJ e TPI, por
exemplo) e processo jurídico, além de atribuições específicas.
Mesmo sendo uma instituição independente da ONU, o TPI cultiva uma relação de
cooperação positiva com as Nações Unidas. Além dos inquéritos de investigação que o
promotor pode acionar, o TPI também instaura inquéritos em casos de denúncias
formuladas por Estados membros da ONU ou pelo Conselho de Segurança.
A fase de inquérito possui o objetivo de investigar as denúncias e atestar se há indícios
mínimos de algum dos crimes estabelecidos pelo Estatuto de Roma e TPI, como genocídio
ou crime contra a humanidade. Além disso, há a investigação de quem está cometendo ou
ordenando o crime. O inquérito é coordenado pelo procurador, que faz pesquisas e
verificação de dados apontados pela denúncia.
Após todo levantamento e formulação do inquérito, o promotor apresenta aos juízes do
TPI, que, por sua vez, definem se há indícios de crimes de competência pertinente à
jurisdição do tribunal e se existe ligação real com o acusado. Caso houver a mínima
aceitabilidade do inquérito, ele será instaurado.
Na fase inicial do processo, inúmeros elementos são exibidos para que se possa
fundamentar o julgamento. Tanto a promotoria quanto os advogados de defesa agirão para
que a culpa ou inocência do réu, respectivamente, seja comprovada. A defesa apresentará
testemunhas, documentos, vistorias para demonstrar a inculpabilidade do réu, já o promotor
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sustentará o diagnóstico produzido no inquérito, a culpa do acusado por meio de
evidências, além de apresentar as provas da acusação.
Após os apontamentos, ocorrerá a deliberação entre os juízes, que produzirão o
julgamento do caso, condenando ou absolvendo o réu dos crimes estipulados.
Após esse processo, o acusado poderá entrar com recurso para a reavaliação de partes
ou todo o caso, em busca de um novo veredito por meio do Juízo de Recursos. Dessa
forma, ocorrerá novamente a análise da matéria e o julgamento do recurso que afirmará ou
contestará a sentença anterior.
Salienta-se que a maioria dos juízos, análises e julgamentos ocorre com um trio sortido
de juízes do TPI, que pode aplicar penas de reclusão até trinta anos, multa, confisco de
bens e prisão perpétua. Além disso, após o veredito, há a possibilidade de instauração de
processo para a indenização das vítimas, caso necessário.

4.1 Direito, Ética e Moral
Em “Istituzioni di diritto privato” segundo Roberto de Ruggiero e Fulvio Maroi, “O Direito
é a norma das ações humanas na vida social, estabelecida por uma organização soberana
e imposta coativamente à observância de todos”. Já Miguel Reale, em “Lições Preliminares
de Direito”, declara que “aos olhos do homem comum o direito é a lei e ordem, isto é, um
conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento
de limites à ação de cada um de seus membros”.
Algumas condutas são seguidas de forma natural, isto é, são seguidas conforme a
moral. Porém, há algumas regras que são cumpridas devido a uma coação, que nem
sempre precisa ser fundamentada na moral.
Mais especificamente, ética está relacionada aos valores teóricos e reflexivos que cada
pessoa dispõe, “é o conjunto de valores e princípios que regem a vida do ser.” Já moral é
a ação que se é praticada de acordo com princípios éticos, ou seja, moral é a prática da
ética, sendo imoral o contrário de moral e amoral aquilo que é neutro desses preceitos.
Sendo assim, a ética é geral, abstrata e tem caráter de permanência, já a moral é específica,
determinada e com caráter flexível.
Denota-se que direito e a moral são duas medidas, duas determinantes de atuações
socialmente corretas, cada um com suas composições e formatos de imposição diferentes.
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Porém, ambos estão sempre juntos, de alguma forma. É possível ou não seguir uma regra
de direito assim como uma norma moral, mas o não cumprimento da segunda resultará em
uma condenação moral, que é um veredito abstrato e não uma consequência objetiva,
concreta e coercitiva, como ocorre com a condenação jurídica.

4.1.1 Teoria dos Círculos e do Mínimo Ético

● Círculos Concêntricos
Iniciada com o filósofo inglês, Jeremy Bentham, afirma que o Direito subordinado à
Moral e concebeu que a ordem jurídica estaria totalmente incluída no campo da Moral,
sendo o campo da Moral mais amplo que o do Direito.
● Círculos Secantes

Claude Du Pasquier, jurista francês, afirmou que existe uma intercessão de
competência entre direito e moral, porém existem casos que são direitos e que não são
parte da moral e aspectos morais que não estão normatizados. Segundo alguns juristas, a
Teoria de Claude Du Pasquier ou é a que mais se aproxima da concepção real das relações
entre o Direito e a Moral, mostrando que existem normas jurídicas com conteúdo moral,
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mas que também existem normas meramente jurídicas alheias e até mesmo contrárias à
moral”.
● Círculos Independentes
Hans Kelsen, criador da Teoria Pura do direito diz que a ideia do Direito não guarda
relação alguma com a moral. Além disso, declara que direito é aquilo que está normatizado
e moral são os atos que são realizados de acordo com princípios éticos. Mesmo que haja
muitos aspectos morais que sejam normatizados, direito é direito e moral é moral. Ou seja,
a própria norma é a única essência do direito, cujo vigor não depende dos conteúdos morais
● Teoria do Mínimo Ético
Teoria de Jellinek, jurista alemão, que afirma que o direito simboliza o mínimo de moral
obrigatório para que a sociedade possa viver em consonância. Aquilo que é jurídico é moral,
mas nem tudo que for algo moral é jurídico. O direito se preocupará em legislar, normatizar
a quantidade mínima de moral necessária para que a população consiga viver em
harmonia. A figura que representa a Teoria do Mínimo Ético é a mesma dos Círculos
concêntricos de Betham.

4.1.2 Sentença X Jurisprudência

Sentença pode ser considerado um ato de entendimento individual do juiz. Já a
jurisprudência é uma coletânea de decisões de juízes e/ou tribunais.
Obs.: Acórdão é a decisão do tribunal, diferente da sentença. Entretanto, para facilitar o
entendimento, entenderemos ambos como sinônimos.

4.2. Princípios Fundamentais
Jurisdição: é o poder de um Estado, devido à sua soberania, de ministrar a justiça e editar
leis dentro de seu território. Pode servir também ao poder dado a pessoas ou órgãos de
aplicar o direito em casos concretos.
Soberania Nacional: diz respeito ao poder de um Estado de poder governar, ao poder
político e à sua autonomia dentro de seu território nacional.
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Extradição: é a entrega de um indivíduo pelas autoridades do país em que se encontra ao
país que reclama essa entrega, seja refugiado ou não, para que este seja julgado pelo crime
do qual é acusado.
Jurisprudência: é o termo jurídico que indica o poder de decisões sobre certo conjunto de
leis em um tribunal.
Autodeterminação dos Povos: é o direito de decidir e agir por si mesmo. Indica o direito
de um grupo ou indivíduo de se autogovernar, ter liberdade sobre suas decisões e de lutar
para atingir seus próprios objetivos e projetos.
Extrajudicial: refere-se a um ato cometido fora do juízo, sem base legal, que fere as leis e
os órgãos judiciais.
Crime de Genocídio: todo crime de genocídio pode ser classificado por um ato que visa
destruir, no todo ou em partes, qualquer grupo étnico, nacional, racial ou religioso.
(Consultar Estatuto de Roma art. 6°)
Crime contra a Humanidade: é qualquer crime caracterizado por ataque, generalizado ou
sistemático, de uma população civil, havendo conhecimento desse ataque. (Consultar
Estatuto de Roma art. 7°)
Crime de Guerra: todo crime cometido em contexto de um conflito armado como parte
integrante de um plano, política ou prática em larga escala desse tipo de crime. Os Crimes
de Guerra incluem: uso de crianças como soldados, ataques intencionais a hospitais,
museus, monumentos históricos, entre outros.
Crime de Agressão: é o uso de forças armadas por um Estado contra a soberania nacional,
integridade e independência de outro Estado.
Irrelevância da qualidade oficial: diz que o Estatuto de Roma, no Tribunal Penal
Internacional, será aplicado a qualquer indivíduo in dependente de sua posição oficial,
como por exemplo, a de chefe de Estado.
Responsabilidade Hierárquica: diz que o chefe militar será responsável por crimes
cometidos por forças sob seu comando e controle ou sob sua autoridade e controle, pelo
fato de não exercer um controle adequado sobre essas forças quando ele tinha
conhecimento ou deveria ter conhecimento dos crimes que iriam ser cometidos, ou quando
ele não tomou as medidas necessárias para prevenir e reprimir tais crimes.
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Tribunais Ad Hoc: são tribunais criados para julgar casos individuais específicos que
encaram os crimes internacionais de maior gravidade, como os crimes contra a humanidade
e genocídio, tal como os casos da Iugoslávia e da Ruanda.
O princípio do contraditório e ampla defesa: é o princípio que diz que qualquer indivíduo
tem direito de defesa, praticando uma efetiva presença nos momentos de formação da
decisão judicial, bem como estar apto para a formulação de sua defesa.

4.3 Convenções e Tratados
4.3.1 Estatuto de Roma

O Estatuto de Roma foi resultado das discussões ocorridas na reunião da Comissão de
Direito Internacional da ONU, acerca de um Tribunal Penal Internacional permanente e com
jurisdição universal, para que indivíduos que cometeram crimes graves contra a
comunidade internacional não saíssem mais impunes. A reunião ocorreu durante os dias
15, 16 e 17 de julho de 1998, quando foi adotado o Estatuto criando, simultaneamente, o
Tribunal Penal Internacional (TPI).
O Estatuto de Roma só passou a vigorar, porém, em julho de 2002, quando conseguiu
um total de 60 países signatários ratificando a convenção. Assim, estabeleceu-se o TPI,
iniciando suas atividades em março de 2003.
No Estatuto está contido informações como a composição da Corte, os crimes de
competência no tribunal, as aplicações de penas, os direitos dos acusados, as relações
com as Nações Unidas, entre outros tópicos importantes.

4.3.2 Declaração Universal dos Direitos Humanos
Adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos é um documento composto por 30 artigos que esboçam os direitos básicos de
qualquer indivíduo.
Líderes das nações que emergiram como potências após a Segunda Guerra Mundial,
afirmaram os pilares de uma futura paz mundial na Conferência de Yalta, em 1945, criando
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uma organização multilateral para negociar conflitos internacionais, promover a paz e a
democracia, e fortalecer os Direitos Humanos.
Apesar de não ser um documento de força legal, deve “ser atingido por todos os povos
e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, [...]
se esforce, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e
liberdades”, posicionamento da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
4.3.3 Convenção de Viena

A Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados foi criada em 1969, porém entrou
em vigor apenas em 1980, quando atingiu o número de 35 ratificações. A convenção
determina que as leis internas de um país não podem ferir um acordo internacional do qual
ele seja signatário.
O documento é muito importante para a reiteração do Direito Internacional e para o
processo de elaboração dos tratados, buscando harmonizar estes procedimentos.
4.3.4 Convenção Internacional sobre a Supressão e Punição do Crime de
Apartheid

A Convenção contra o Apartheid foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1973,
mas com um grande número de abstenções por parte dos países ocidentais e votos
negativos.
Apartheid é descrito, no artigo I, como um crime contra a humanidade, uma
determinação mais tarde confirmada no final de 1998 pelo Estatuto de Roma, o qual, rege
este Tribunal.

4.4. Aplicação da Pena
A aplicação da pena ocorrerá - com algumas alterações para melhor funcionamento da
simulação - seguindo os parâmetros dos artigos 76, 77 e 79 do Estatuto de Roma,
automaticamente invalidando o uso de qualquer outro para este fim.
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De acordo com o artigo 76:
Caso haja condenação, os juízes deverão aplicar a pena considerando as provas
apresentadas pelos mesmos ou pela promotoria, ou exposições relevantes feitas ao
decorrer do julgamento.
Caso haja confissão por parte do acusado, as audiências continuarão com o intuito de
obter novas provas e evidências relevantes para a elaboração da sentença.
A sentença será proferida em uma audiência pública na presença do réu, sem
exceções.
De acordo com o artigo 77:
Para qualquer crime de competência do tribunal, a pena de prisão poderá ser aplicada
de duas maneiras: o indivíduo poderá ser sentenciado por um número determinado de anos
de até, no máximo, 30 anos, ou ele também poderá receber pena de prisão perpétua caso
a gravidade de seus atos a justifiquem.
O tribunal pode aplicar, também, uma multa proporcional ao dano causado pelo crime
em questão, ou a perda de bens, produtos e haveres provenientes do crime, direta ou
indiretamente. Vale ressaltar que terceiros que agiram de boa fé não perderão seus direitos.
De acordo com o artigo 79:
O produto de multas e outros bens perdidos e declarados durante os crimes podem ser
revertidos para o fundo pelo tribunal a pedido da promotoria ou dos juízes.

4.5. Leis Pertinentes
Usaremos como base para as possíveis penas dos réus o conteúdo estabelecido pelo
Projeto de Lei nº 4038 de 2008. Mesmo que o projeto seja antigo e ainda esteja em regime
de tramitação, funcionará positivamente para a proposta do tribunal. A demora da
aprovação completa da PL não é completamente justificável, entretanto, a reaplicação de
condutas internacionais (Estatutos e Acordos) para o meio doméstico é um longo processo
devido a necessidade de elaboração e aprovação em diversas esferas.

TÍTULO II - DO CRIME DE GENOCÍDIO

Genocídio
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Art. 14. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico,
racial ou religioso, como tal:
a) matar membro do grupo Pena: reclusão de vinte a trinta anos;
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membro do grupo Pena: reclusão, de cinco a quinze anos;
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionarlhe a destruição física total ou parcial Pena: reclusão de dez a quinze anos;
d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo Pena: reclusão de dez a quinze anos;
e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo Pena: reclusão de dez a quinze anos

TÍTULO III - DOS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE

Elementos Comuns:
Crime contra a humanidade por homicídio Art. 18. Matar alguém:
Art. 17. São crimes contra a humanidade os praticados no contexto de ataque,
generalizado ou sistemático, dirigido contra população civil, tipificados neste Título.
Pena: reclusão de doze a trinta anos.
Crime contra a humanidade por extermínio
Art. 19. Matar alguém mediante submissão de população civil a condições de vida aptas
a destruí-la, no todo ou em parte:
Pena: reclusão de vinte a trinta anos.
Crime contra a humanidade por escravidão
Art. 20. Exercer sobre alguém qualquer poder inerente ao direito de propriedade ou
reduzir alguém a condição análoga a de escravo, quer submetendo-o a trabalhos
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de
trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida
contraída com o empregador ou preposto:
Pena: reclusão de cinco a quinze anos.
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Crime contra a humanidade por deportação ou deslocamento forçado
Art. 21. Promover, fora das hipóteses permitidas pelo direito internacional, mediante
violência, ameaça ou qualquer outra forma de coação, a deportação ou o deslocamento
de pessoas, do local em que se encontram legalmente:
Pena: reclusão de cinco a quinze anos.
Crime contra a humanidade por privação de liberdade
Art. 22. Determinar, executar ou manter medida privativa de liberdade de locomoção,
infringindo normas fundamentais do direito internacional:
Pena: reclusão de quatro a doze anos.
Crime contra a humanidade por tortura
Art. 23. Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, a intenso sofrimento
físico ou mental, com emprego de violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver
reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência:
Pena: reclusão de cinco a quinze anos.
§ 1º Não constitui tortura a dor ou sofrimento inerentes à execução de sanções legais.
Tortura qualificada
§ 2º A pena será de dez a trinta anos de reclusão, se da tortura resultar morte, e as
circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de
produzi-lo.
Crime contra a humanidade por tratamentos degradantes ou desumanos
Art. 24. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, a tratamento
degradante ou desumano, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, expondo-o a
escárnio ou à curiosidade pública, ou constrangendo-o a não fazer o que a lei permite,
ou a fazer o que ela não manda:
Pena: reclusão de quatro a doze anos.
Crime contra a humanidade por ato obsceno
Art. 26. Constranger alguém, direta ou indiretamente, mediante violência ou grave
ameaça, a praticar ou permitir que com ela ou ele se pratique ato obsceno:
Pena: reclusão de quatro a doze anos.
Crime contra a humanidade por presença forçada em ato de agressão sexual ou
obsceno. Art. 27. Constranger alguém, direta ou indiretamente, mediante violência ou
grave ameaça, a presenciar a prática de ato de agressão sexual ou obsceno:
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Pena: reclusão de quatro a doze anos.
Crime contra a humanidade por privação de direito fundamental
Art. 32. Privar alguém, sem justa causa, de direito fundamental, por pertencer ao grupo
político, racial, étnico, religioso, cultural ou de gênero:
Pena: reclusão de quatro a oito anos.
Crime contra a humanidade por desaparecimento forçado
Art. 33. Apreender, deter, sequestrar ou de outro modo privar alguém de liberdade,
ainda que legalmente, em nome do Estado ou de organização política, ou com a
autorização, apoio ou aquiescência destes, ocultando ou negando a privação da
liberdade ou informação sobre sua sorte ou paradeiro a quem tenha o direito de sabêlo, deixando o detido fora do amparo legal por período superior a quarenta e oito horas:
Pena: reclusão de cinco a quinze anos, sem prejuízo da concorrência de outros crimes.
§ 1º Na mesma pena incorre quem ordena os atos definidos neste artigo ou mantém a
pessoa detida sob sua guarda, custódia ou vigilância.
§ 2º O crime perdura enquanto não seja esclarecida a sorte ou o paradeiro da pessoa
detida, ainda que sua morte ocorra em data anterior. Desaparecimento forçado
qualificado
§ 3º A pena será de dez a trinta anos de reclusão se o desaparecimento durar mais de
trinta dias.

5. Reflexão
Mesmo que se tenha conquistado inúmeros avanços no cenário internacional a partir
da criação do TPI, os diversos entraves à sua inteira eficiência ainda existem. Fato é que
tais barreiras surgem a partir de algumas dificuldades estruturais no modelo de atuação
adotado pelo tribunal.
Ainda em 2011, o TPI caracterizava-se como uma instituição sem força e de pouca
reputação. É preciso, contudo, ter em mente que diversos dos problemas do tribunal
decorriam, como não podia deixar de ser, da representação (ou da falta dela) dos Estadosmembros do Estatuto de Roma. Diversos analistas apontam que, se por um lado países
africanos ratificaram o acordo de forma massificada, muitos outros no Oriente Médio não
são signatários do acordo. Da mesma forma, grandes potências geopolíticas com diversas
45

situações que deveriam ser investigadas, como EUA, Rússia e China, não ratificaram o
Estatuto, ao mesmo tempo em que podem endereçar casos ao TPI por meio de sua
participação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, de modo que se tornam
virtualmente imunes à jurisdição do tribunal. Consequentemente, o resultado é uma
disparidade de representações e de oportunidades de investigações para o TPI.
De fato, o ambiente político em que o TPI opera é certamente muito delicado. Suas
decisões de julgar um líder, especialmente tratando de questões que esbarram em
“ideologias”, são frequentemente interpretadas como perseguição e ataque.
Conforme estabelecido por Jean-Paul Bazelaire e Thierry Cretin, a concepção da
complementaridade do Tribunal Penal Internacional em relação aos sistemas penais
nacionais parece ser outro ponto contra a universalidade da Corte. Uma vez que ocorre a
necessidade de se provar a incapacidade ou a falta de vontade das cortes locais em julgar
um acusado para então poder acusá-lo perante o TPI, este é colocado em uma posição de
subordinação em relação aos sistemas penais locais, em detrimento da norma
internacional, que deveria, em princípio, sobrepor-se aos interesses dos Estados.
O aumento do prestígio e da confiabilidade do TPI pode dar-se a partir de diversos
fatores. Sua ampliação nas áreas de atuação já está ocorrendo, como demonstra o número
de exames preliminares e de situações sobre investigação fora da África, e será de
importância vital para que o tribunal desconstrua as críticas a respeito de sua atuação
supostamente enviesada sobre a África.
Outro ponto a ser considerado é a necessidade de o TPI galgar apoio de diversos e
importantes atores internacionais, de modo a fortalecer a pressão sobre Estados pouco
cooperativos, bem como motivar a adesão de novos Estados ao Estatuto de Roma. Falta
ainda ao TPI empreender-se na divulgação de uma imagem positiva e saudável, bem como
o trabalho junto a atores locais dos Estados para conscientizar sobre a importância da
cooperatividade com o TPI. Essa é uma medida possível e já em andamento, como pode
ser observado pelo grande encontro realizado em Trindade e Tobago junto a diversos
representantes internacionais, em que se discutiu a respeito de medidas para fortalecer a
cooperação dos países membros do Estatuto. Muitas dessas soluções são, em verdade,
imaginadas por analistas como Jacqueline R. McAllister que, em seu artigo “Bending the
Arc”, sugeria, também, o uso de incentivos financeiros e comerciais por parte dos
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apoiadores da Corte, de modo a estabelecer mais uma motivação para que os Estados
cooperem com o TPI em suas atividades.
Não obstante, o tribunal pode ainda trabalhar junto a atores mundiais para minar o apoio
doméstico e internacional dos chefes de Estado que estão sendo processados, algo
fundamental para que se consiga realizar sua prisão e julgamento. Finalmente, no que se
refere à questão da complementaridade do TPI em relação aos sistemas penais locais,
pode-se considerar a proposta de Theresa Lou, em “ICC on Ice?”, que sugere a luta pelo
fortalecimento das cortes locais como forma, eficaz de combater a impunidade a nível
doméstico, ainda que o Tribunal Penal Internacional continue uma ferramenta essencial de
julgamento de pessoas que, de outra forma, não seriam julgadas localmente, seja porque
o Estado deseja afastar-se do problema ou porque não tem as devidas condições de um
julgamento legítimo.
Assim, o processo internacional vislumbra uma necessidade que ainda se mantém
contemporânea: a continuidade no processo de formulação da integração internacional,
visto que se trata de uma obra humana incessante e que anseia por aprimoramentos.

6. Quórum e Maiorias
São necessários, no mínimo, 20 presentes para constituir o quórum exigido pelo
tribunal. Entretanto, adianta-se que, no caso de maiorias, os Advogados e Promotores não
participam de todos os tipos de votações.
Maioria simples: corresponde ao primeiro inteiro acima da metade do quórum
presente. Maioria qualificada: corresponde ao inteiro igual ou imediatamente acima de
dois terços (2/3) do quórum presente.

7. Juramentos
Como parte da cerimônia e das formalidades do tribunal, será realizado um juramento
conjunto no início da primeira sessão. Mais especificamente, haverá um juramento para
juízes, um para advogados e promotores e outro para os réus, o qual será
excepcionalmente proferido no momento dos depoimentos do réu.
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7.1. Juramento dos Juízes
“Nós, como representantes da Justiça no âmbito internacional, juramos solenemente
estar inteiramente comprometidos com a aplicação do direito internacional penal, com a
busca da Justiça, com a procura da imparcialidade e com o zelo pelo respeito e pelo decoro
nas atividades deste Tribunal.”

7.2. Juramento da Promotoria e da Defesa
“Nós, como fonte de informações e argumentos para os juízes desta Corte, juramos
solenemente estar inteiramente comprometidos com a transmissão da verdade, com a
atenção aos princípios da retórica, com a manutenção da boa-fé e com o zelo pelo respeito
e pelo decoro nas atividades deste Tribunal.”

7.3. Juramentos dos Réus
“Juro, pela minha honra, falar toda a verdade, somente a verdade e nada mais que a
verdade enquanto depor perante este Tribunal e fazê-lo de inteira boa-fé, de modo a
colaborar com o esclarecimento das acusações sobre mim colocadas.”

8. Documentos
Os documentos constituem-se, de maneira geral, como componentes dinamizadores
da discussão, ou seja, interferem na substância da discussão. Todos os documentos
distribuídos aos participantes deverão ser previamente aprovados pela Mesa Diretora. Um
signatário de um documento que não seja Documento de Posição, Dossiê ou Carta Oficial,
não é obrigado a concordar com seu conteúdo, apenas suporta que ele seja discutido.
Relembra-se que como os documentos constituem-se como processos substanciais, a
Acusação e a Defesa não se qualificam a serem signatárias ou autores.
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8.1. Dossiê
O Dossiê refere-se a um documento requerido apenas aos Advogados de Defesa e aos
Promotores. Trata-se de um relatório contendo uma análise das situações a serem julgadas
perante a Corte, ou seja, o Dossiê deve conter os dois crimes que serão julgados naquele
caso. Dessa forma, advogados e promotores do caso de Magnus Malan, por exemplo,
entregarão dossiês a respeito dos crimes I e II apresentando evidências que corroborem a
sua posição a defender, isto é, os promotores defendendo a culpa do réu e os advogados
a inocência deste. Recomenda-se expressamente a composição de dossiês entre uma e
três páginas, embora maiores detalhes, como sua estrutura, serão disponibilizados aos
promotores e advogados posteriormente, assim como a data de entrega, que será antes
do início da simulação. É importante lembrar sempre que a entrega de um Dossiê para o
caso A não isenta o participante de entregar o DCI e o DCF para o caso B, e vice-versa, já
que os indivíduos que irão empenhar o papel de advogados em um dos casos serão juízes
no outro.

8.2. Documentos de Considerações Iniciais e Finais (DCI e DCF)
DCI e DCF serão documentos requeridos apenas aos juízes.
O Documento de Considerações Iniciais trata-se de uma breve explanação a respeito
da situação a ser julgada e de suas circunstâncias. O juiz, em seu DCI, poderá dissertar
sobre a importância do julgamento, a gravidade das acusações, suas expectativas para a
Corte e assim por diante. É importante, durante a composição do DCI, que se mantenha a
temperança e que não se considere o réu como já culpado ou inocente, uma vez que o
julgamento ainda está por ocorrer. O DCI é entregue no início de cada caso, sendo
recomendado trazê-lo já escrito e pronto para a entrega.
O Documento de Considerações Finais trata-se de uma conclusão sobre o caso. O juiz
poderá dissertar sobre o seu nível de satisfação com o comportamento e as decisões da
Corte, sobre a importância da sentença, sobre sua própria opinião (desde que muito bem
embasada) a respeito do réu, sobre o desempenho dos componentes da Corte e assim por
diante. É recomendável, no entanto, que, em se tratando de comentários sobre um membro
do Tribunal, faça-se referência ao cargo (“à Promotoria da Corte”; “à Defesa do réu”; “à
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Mesa Diretora”) e não à pessoa em si. Não serão tolerados ataques pessoais e intrigas,
dado que a manutenção do decoro e do bom senso durante a simulação deve se estender
também aos documentos escritos. O DCF é entregue na finalização de cada caso, sendo
recomendável escrevê-lo aos poucos durante a última sessão do caso, embora sua escrita
não deva jamais se sobrepor às discussões e aos debates na Corte.
Como pode-se imaginar, os juízes deverão entregar um DCI para o início de cada caso
(A e B) e um DCF para o fim de cada caso, totalizando, para aqueles que exercerão apenas
função de juízes, quatro documentos ao final da simulação (i.e., dois DCI’s e dois DCF’s).
Exemplo de DCI

TPI - Tribunal Penal Internacional

“Atrocidades aos Direitos Humanos em Ditaduras Contemporâneas”
Embasando a denúncia inscrita ao Tribunal Penal Internacional em relação aos crimes
cometidos durante o Governo de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, garanto total
comprometimento diante de tal responsabilidade jurídica.
Dentro dos parâmetros circunstanciais, de acordo com as acusações proferidas,
declaro a minha intensa preocupação e consciência de que, caso os supostos crimes sejam
comprovados, tamanha é a crueldade, opressão e magnitude das ações de Augusto
Pinochet, assim como deverão ser acordadas as suas punições.
Espero dos meus companheiros seriedade, compromisso e que estejam motivados a
explanar a todas as acusações, já que nós, desta Corte, somos providos da Justiça, e é a
partir dela que realizaremos esta difícil tarefa.
Assinado
Juíza (insira seu nome completo)
Exemplo de DCF

Tribunal Penal Internacional
“Atrocidades aos Direitos Humanos em Ditaduras Contemporâneas”
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Em relação ao Caso A, sobre a averiguação da culpabilidade do réu, Augusto José
Ramón Pinochet Ugarte, o mesmo foi considerado culpado, devendo cumprir 28 anos de
prisão, pela infração dos Artigos 18, 21, 22, 23, 24, 32 e 33 do Estatuto de Roma.
Considero-me a favor das medidas tomadas, mas acredito que a pena poderia ser
refeita, já que, na minha opinião, o réu deveria cumprir 30 anos e não 28 como já foi
anteriormente citado.
Tratando-se de um Tribunal, as expectativas para os excelentíssimos foi suprida, em
relação a imparcialidade de todos e, principalmente, em questão de motivação para
obtermos uma conclusão para o caso.
Ao meu ver, a mesa sequer em algum momento deixou a desejar, o que, em minha
opinião, declara os diretores do comitê extremamente aptos a ocupar os cargos que lhes
foram encarregados.
Encerrando esta declaração, agradeço desde já a possibilidade de participação e sou
inteiramente grata por ela.
Assinado
Juíza (insira seu nome)

8.3. Notas
São denominadas notas todo documento de trabalho produzido pelo comitê. Por meio
delas, juízes destacam artefatos importantes, expressam opiniões e apresentam provas
para auxiliar a tomada de decisão.
O mesmo pode ser feito tanto pela promotoria quanto pelos advogados de defesa, para
apresentar provas e argumentos que podem incriminar ou inocentar o acusado perante
interpretação dos juízes. Exemplo de Nota:
DOCUMENTO DE TRABALHO #1

É evidente que o contexto do (crime julgado) é de extrema importância e requer muita
atenção e honestidade, uma vez que não se trata somente da condenação ou absolvição
do réu. Deve-se entender que os atos de barbárie cometidos e julgados perante este
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Tribunal possuem repercussão internacional, atingindo centenas de vítimas diretamente e
indiretamente suas famílias. Este julgamento se trata, também, da dignidade e justiça que
devem ser servidas àqueles que sofreram com os crimes cometidos.
Enquanto os advogados de defesa estão se mostrando extremamente eficazes,
apresentando argumentos, provas e artefatos que auxiliam na defesa do (Réu), a
promotoria parece esquecer o lado humanitário que já foi ignorado uma vez, durante a
execução dos crimes aqui julgados.
A falta de empenho ao apresentar novas provas e evidências contra o acusado está
causando indignação por parte dos juízes - que possuem o dever de julgar com excelência
o réu perante as provas, artefatos e evidências apresentadas pela promotoria e da
comunidade internacional, que busca justiça aos atingidos pelas infrações cometidas
violando as leis do direito internacional.
Signatários: Excelentíssimo (Nome do Juíz);

8.4. Sentenças
Rascunhos de sentença poderão ser enviados para a mesa para validação a qualquer
momento durante as sessões. Para um rascunho de sentença ser aceito pela mesa, ele
deve estar devidamente formatado e com um mínimo de dez assinaturas dos juízes. Um
exemplo de sentença encontra-se anexo ao Glossário.
Ao fim do julgamento de cada crime, é esperado que um rascunho de sentença seja
apresentado para a mesa, entretanto não se faz necessário que os signatários sejam
favoráveis a todos os pontos descritos no documento.
O rascunho de sentença deve necessariamente conter:
1. A data do julgamento;
2. O nome de todos os presidentes, juízes, advogados de defesa e promotores
participantes;
3. Breve resumo dos fatos relevantes para o tribunal, contendo datas, nomes, números e
qualquer tipo de informação relevante para o julgamento. Todas as partes envolvidas
devem concordar com a veracidade dos fatos;
4. Os pedidos de ambas partes;
5. A resposta do Tribunal a cada pedido das partes, sem exclusão;
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6. Explicação das razões da Corte para tal decisão, assim como os artefatos legais usados
para o veredito.
Importante destacar:
●

Um dos signatários é convidado a ler o rascunho de sentença assim que apresentado
e aprovado pela mesa.

●

Correções de cunho gramatical serão aceitas, seguidas pelas eventuais deliberações.

●

Vários Rascunhos de Sentença poderão ser enviados à mesa, porém apenas um
destes poderá ser aprovado.

●

Para ser adotado como sentença ao final de cada crime, um rascunho deve ser
aprovado pela maioria qualificada dos juízes.

8.5. Emendas
Caso alguma das partes discorde de algum tópico do Rascunho de Sentença, essa tem
o direito de discutir a modificação de tal tópico por meio de uma Emenda. Emendas
propriamente formatadas e com o número mínimo de duas assinaturas das representações,
serão aceitas pela mesa para validação a qualquer momento durante as sessões.
Emendas tem o poder de alterar, adicionar ou retirar tópicos do Rascunho de Sentença
em questão.

Vale ressaltar que:
●

Deve-se ser pedida uma moção para discussão de emenda para que esta seja iniciada.
A moção será aprovada pela mesa mediante apresentação de justificativa.

●

Emendas a emendas que estão em discussão não serão permitidas.

●

Serão aceitas correções de cunho técnico gramatical.

●

Um dos signatários da emenda será convidado a lê-la ao ser aprovada.

●

O debate acerca do Rascunho de Sentença só é retomado mediante votação da
emenda.

●

Emendas serão aprovadas por maioria qualificada.
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Exemplo de Emenda: emenda - O tópico do Rascunho de Sentença em que serão feitas
alterações;
Removido: justificativa (caso seja removido);
Alterado: tópico alterado juntamente com justificativa (caso seja alterado);
Adicionado: novo tópico juntamente com justificativa (caso seja adicionado um novo
tópico).

8.6. Votos Concorrentes e Divergentes
Caso um juiz concorde com o resultado final da sentença, porém divirja da
fundamentação do tribunal, ele poderá redigir um voto concorrente, explicitando suas
divergências e acréscimos por ele almejados, não contemplados na sentença final.
Qualquer juiz discordante de qualquer parte da sentença final, o mesmo poderá produzir
um voto divergente, devidamente fundamentado, explicitando as razões de seu
posicionamento e a solução que crê correta para o caso.
Vale ressaltar que:
●

Um modelo de voto concorrente encontra-se anexo ao Glossário.

●

Votos de qualquer natureza poderão ser redigidos por qualquer número de juízes.

●

Os votos serão anexados à sentença definitiva.

●

Caso haja um número de assinaturas igual ou superior a dois terços do total de juízes,
o voto será anexado à sentença como parte integrante desta.

9. Glossário

O glossário e demais documentos complementares ao entendimento do meio jurídico
serão entregues no início da Simulação. Mesmo não sendo de ampla necessidade,
recomenda-se o estudo, também, relacionado a termos básicos do Direito.
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9.1 Exemplo de Sentença
CASO MALAN VERSUS PROMOTORIA
● Julgamento: ATAQUE À PROVÍNCIA KWAZULU-NATAL Presentes:
● Presidentes: Amanda Lira, Gabriele Mota, Júlia Barbosa e Leonardo Rocha;
● Juízes: Nomes de todos os Juízes;
● Advogados de Defesa: Nomes de todos os advogados de defesa;
● Promotores: Nomes de todos os promotores;
O caso referente à ação militar conhecida como “Ataque à província Kwazulu-Natal”,
na África do Sul durante o encargo do acusado, Magnus Malan;
O Tribunal, composto como anteriormente mencionado, após deliberação, profere o
seguinte julgamento:
1.

Todas as partes nesta ação concordam e estipulam a exatidão dos seguintes fatos:
(fatos relevantes).

1.

Fato relevante n° 1

2.

Fato relevante n° 2

3.

Fato Relevante n° 3

4.

...

1.

Pedidos da defesa do réu, composta por: (nome dos advogados de defesa).

1.

Pedido n° 1: ...

2.

Pedido n° 2: ...

3.

Pedido n° 3: ...

4.

...

1.

Pedidos da acusação do réu, composta por: (nome dos promotores).

1.

Pedido n° 1: ...

2.

Pedido n° 2: ...

3.

Pedido n° 3: ...

4.

...

1.

Decisões e Respostas da Corte para com o réu:

1.

O TRIBUNAL declara o réu como inocente com relação às ações cometidas
por(nomes), em (locais), durante (datas), contra (vítimas).

4.1.1 Justificativa da decisão.
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1.

O TRIBUNAL declara o réu como culpado com relação às ações cometidas por
(nomes), em (locais), durante (datas), contra (vítimas).

4.2.1 Justificativa da decisão.
1.

Referente ao pedido n° 2 da promotoria (ref. tópico 3.2), O TRIBUNAL declara que
(aceita/recusa/aceita em partes).

9.3. Exemplos de Votos Concorrentes e Divergentes
Exemplo Concorrente:
“Voto Concorrente do(s) Juiz(es)... [Colocar os nomes dos juízes]”
“Votamos a favor da decisão do Tribunal, porque [explicar brevemente o motivo da
concordância com a decisão final]. Não obstante, sentimo-nos obrigados a registrar nosso
desacordo com os seguintes trechos:
1. [Transcrever, entre aspas, ou relatar o trecho com o qual não concordam. ]
2. [Continuar, de acordo com o número de trechos escolhidos. ]
Não concordamos com tais trechos porquê... [Explicar as causas da discordância em
relação a cada um desses trechos específicos. É expressamente recomendado sugerir
alterações e melhorias para que a decisão do Tribunal fique melhor fundamentada. Podese mencionar os trechos com os quais se concorda. ]
Pelas razões acima expostas, divergimos da fundamentação da Corte.
Assinado: Juiz... [colocar os nomes dos juízes]”

Exemplo Divergente:
“Voto Divergente do(s) Juiz(es)... [Colocar os nomes dos juízes]”
“Infelizmente, não foi possível compartilhar da mesma posição da maioria dos juízes
aqui presentes e, portanto, votamos contra. Isto posto, sentimo-nos obrigados a registrar
nosso desacordo com a decisão final do Tribunal, em virtude dos seguintes trechos:
1. [Transcrever, entre aspas, ou relatar o trecho com o qual não concordam]
2. [Continuar, de acordo com o número de trechos escolhidos.]
Não concordamos com tais trechos porque... [Explicar as causas da discordância em
relação a cada um desses trechos específicos. É possível, também, mencionar um motivo
geral para a discordância em relação ao texto inteiro. É expressamente recomendado
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sugerir alterações e melhorias para resolver os problemas apontados. Pode-se mencionar
os trechos com os quais se concorda, caso haja.
Pelas razões acima expostas, divergimos da decisão da Corte.
Assinado: Juiz... [colocar os nomes dos juízes]”
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