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RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar o desenvolvimento da responsabilidade de
comando, no Direito Internacional Humanitário. Tal análise é feita por meio de duas
lentes teóricas: o Juspositivismo e a Escola Inglesa de Relações Internacionais. A
metodologia baseia-se na abordagem qualitativa, por meio do rastreamento de
processos e, também, de pesquisas documental e bibliográfica. O desenvolvimento da
responsabilidade começou após a Segunda Guerra, como um meio de
responsabilização genérica. Porém, a partir do Protocolo Adicional e da jurisprudência
do Tribunal Internacional para a Ex-Iugoslávia, essa ideia foi traduzida para a
responsabilidade do comando como é entendida atualmente. Argumenta-se que a
vontade da sociedade internacional está presente nas atividades relacionadas às
positivações de cartas e tratados, bem como às de julgamentos referentes a crimes de
guerra. Argumenta-se, também, que, no Estatuto de Roma, há mais normas de
responsabilidade de comando advindas dos julgamentos de crimes de guerra do que
normas positivadas em carta ou convenção. Portanto, pela lente política, pode-se
inferir que a responsabilidade de comando evoluiu com maior influência do fator
institucional da guerra, apesar da existência do desejo de uma codificação
internacional. Por uma dupla lente, pode-se dizer que a influência política foi mais forte
do que a dogmático-jurídica.
Palavras-chave: Responsabilidade de comando, julgamentos de Nuremberg e Tóquio,
julgamentos da ex-Iugoslávia, Estatuto de Roma, Escola Inglesa de Relações
Internacionais e Direito positivo.

ABSTRACT

This study aims at analysing the development of the command responsibility, in the
International Humanitarian Law. Such analysis is performed through two lenses:
Juspositivism and the English School of International Relations. Methodology is based
on qualitative approach, by means of process-tracing as well as documentary and
bibliographical researches. The process of development has begun after Second World
War, as a mean of generic liability. However, after the Additional Protocol and the
jurisprudence performed by the International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia, such logic has been translated into command responsibility as it is
understood nowadays. It is argued that the international society’s willing is present in
activities concerned to charters and treaties as well as decisions on judgements
referred to war crimes. It is also argued that, according to the Rome Statute, there are
more norms referred to command responsibility arising from the war crimes trials than
norms established in charter or convention. Therefore, it can be inferred that the
command responsibility evolved through the prevalence of the war institutional factor,
despite the existence of a desire for an international legal codification. Through double
lens, it can be said that the political influence was stronger than the dogmatic-legal one.
Keywords: Command responsibility, Nuremberg and Tokio trials, former Yugoslavia
trials, Rome Statute, English School of International Relations and Juspositivism.
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INTRODUÇÃO

Pesquisas que versam sobre responsabilidade de comando por crimes do
subordinado são relevantes, porque o tema reflete um avanço do processo de
codificação do Direito Internacional, por meio da criação do Tribunal Penal
Internacional (SLIEDREGT, 2003). Em se tratando do Brasil, o tema também é
importante, porque o país não está equipado, no plano normativo, com os
provimentos de tipificação e penalização, em lei nacional, de conduta omissiva
culposa do comandante, por falta de controle da tropa – contrariando o que já é
previsto no Tratado de Roma1 –, sendo preciso que o ordenamento esteja
preventivamente preparado (PALMA, 2018).
O Brasil não tem norma que impute e puna a conduta omissiva culposa que
contribua para um crime do subordinado, bem delineada por Yoram Dinstein (2017),
como omissão culposa do comandante, por faltar com o controle de seus
subordinados, em casos de que foi informado e, portanto, deveria saber da
possibilidade de ocorrência do ilícito. A falta desta previsão legal brasileira implica
um problema de competência da Justiça Militar da União (PALMA, 2018) e pode
obrigar o envio do comandante militar para o Tribunal Penal Internacional, na Haia,
por força do compromisso do Brasil com o Tratado de Roma (CINELLI, 2017;
PALMA, 2018).
Najla Palma (2018), apesar de admitir ser, atualmente, pouco provável a
ocorrência de condutas tipificadas como crimes de guerra, a serem cometidas, por
exemplo, por peacekeepers brasileiros, adverte que a omissão legislativa brasileira
aumenta a relevância da responsabilidade de comando, porquanto, faz persistir,
entre

outras,

a

possibilidade

de

esses

peacekeepers

serem

acusados,

eventualmente, de algum dos considerados crimes contra a humanidade. Em última
análise, conforme Palma (2018), isso é grave, porque o Brasil poderia perder sua
jurisdição, na medida em que visse deslocada uma de suas competências para o
Tribunal Penal Internacional, dado o risco de o Estado ser considerado inerte, por
não poder julgar o comandante, que se poderia omitir culposamente, em tese, ao
faltar com o controle da tropa.

1

O Brasil assinou o Tratado e o internalizou, por meio do Decreto n. 4.388, de 25/09/2002.
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Ainda segundo a jurista, em havendo continuidade dos termos atuais da
Estratégia Nacional de Defesa, que preveem maior participação do Brasil em
missões de paz, tais missões projetam o país internacionalmente, sendo certo que,
atualmente, muitas refletem o Capítulo VII da Carta da ONU e um uso maior da
força, posto que se apresentam cada vez mais hostis. Assim, maior frequência e
maior hostilidade em missões de paz sugerem maior possibilidade de incidentes e
indesejáveis acusações de desvios de conduta, para as quais o Brasil deve estar
preparado, no que tange à tutela de seus oficiais.
Certo da óbvia necessidade de maior investigação e compreensão da
responsabilidade de comando, especialmente para uma conformidade a ser feita
pelo Brasil, cabe, neste trabalho, investigar o problema de pesquisa no seguinte
modo: no Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), como se desenvolveu
o instituto da responsabilidade de comando por atos de subordinados, em face da
sociedade internacional e de seus tribunais? Inobstante, a pesquisa delimita-se à
especial circunstância da responsabilização por atos de outrem, vale dizer, por atos
de subordinados – o que distingue ainda mais o estudo, ao entrar no tormentoso
campo da omissão do comandante, quanto ao dever de controle da tropa. Com
efeito, esse dever de controle importa, em se tratando da responsabilidade de
comando, por vez que a “questão central é a responsabilização, de um comandante,
por crimes praticados por subordinados, independente de quaisquer ordens ou,
mesmo, em desafio a instruções específicas em contrário” (DINSTEIN, 2017, p. 273,
tradução nossa). Assim, desde que a correta compreensão da doutrina de
responsabilidade de comando não fique prejudicada, deixa-se de examinar, por
razões de objetividade, os aspectos referentes à responsabilidade por conduta
eventualmente comissiva do superior, posto que, para o presente estudo, o foco está
na omissão.
O objetivo geral da pesquisa é analisar o desenvolvimento da responsabilidade
de comando por atos de subordinado, no Direito Internacional Humanitário ou dos
Conflitos Armados, à luz de tratados e de julgamentos internacionais. Deseja-se
entender, mais especificamente, o tratamento dado à responsabilidade de comando,
desde os tempos embrionários até os dias de hoje, com o moderno Tratado de
Roma. Contudo, a compreensão desse desenvolvimento não se faria completa, se
não fosse visitado um histórico das primeiras atividades de responsabilização
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internacional individual, que, embora não se tenham cuidado da responsabilidade de
comando propriamente dita, constituíram-se em tratativas germinais desse instituto:
as atividades dos Julgamentos de Nuremberg, das Zonas de Ocupação e do
Extremo Oriente, onde se viram os primeiros esforços expressivos, no sentido de
responsabilizar o comando.
Para cumprir o objetivo geral, são definidos dois objetivos específicos, a saber:
(i) o de analisar o contexto humanitário, no sentido da dimensão humana observada
pela sociedade internacional, em eventos específicos de conflito armado, e (ii) o de
analisar o tratamento da responsabilidade de comando por atos de subordinados,
dado por certos atores internacionais e por órgãos de julgamento relacionados aos
respectivos eventos. Acredita-se que a compreensão de como se desenvolveu a
responsabilidade de comando, no DICA, servirá para a melhor assimilação da
importância desse instituto jurídico, bem como para o aperfeiçoamento da doutrina
militar e para a adequação legislativa do Brasil, de modo que legislação corresponda
plenamente ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, inclusive para evitar que
comandantes brasileiros venham a responder, futuramente, em terra estrangeira.
Outros trabalhos relacionam-se ao tema com maior viés dogmático-jurídico,
sem

se

referir explicitamente,

por exemplo, a

uma

perspectiva

política.

Especificamente em responsabilidade de comando, encontram-se alguns estudos.
Kai Ambos (2008), professor da Universidade de Göttingen, apresenta o assunto sob
a perspectiva do vigente Tratado de Roma, em seu livro e em um dos capítulos da
obra organizada por Antonio Cassese e Paola Gaeta (2002). A contribuição de
Yoram Dinstein (2017), da Universidade de Tel Aviv, também baseada nos
dispositivos do Tratado de Roma, tem finalidade mais didática e está incluída no
volume editado por Franke Lachenmann e Rüdiger Wolfrum, de série temática da
Enciclopédia Max Planck. Daryl Mundis (2003), que foi promotor no Tribunal Penal
Internacional para a Ex-Iugoslávia, fez uma análise do parágrafo 3º do artigo 7º do
Estatuto do Tribunal, que está publicada em coletânea feita por William Schabas e
Gideon Boas. Antonio Cassese e Paola Gaeta (2013) escreveram um clássico, em
terceira edição, onde a responsabilidade de comando está delimitada em somente
um capítulo. Elies van Sliedregt (2003) reserva dois capítulos de seu livro, para uma
abordagem didática sobre a responsabilidade de comando.
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No Brasil, Alejandro Kiss (2016), da Universidade da Haia, comenta o artigo 28
do Estatuto de Roma, em capítulo de obra organizada por Sylvia Steiner e Caldeira
Brant. Kai Ambos (2008) trata do tema em sua obra traduzida. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira (2010), da Universidade de Brasília, apresenta a responsabilidade
de comando aos leitores brasileiros, considerada pelo autor como “absolutamente
desconhecida do sistema legislativo e da dogmática penal brasileira”, razão pela
qual propõe sua implementação e um respectivo tipo omissivo culposo no Código
Penal Militar. Entretanto, o presente estudo difere. Em se admitindo que esses
trabalhos contribuem para o conhecimento sobre a responsabilidade de comando,
não se pode encontrar neles, contudo, outra abordagem que não seja a dogmáticojurídica, mesmo que havendo uma ou outra contextualização em determinadas
obras. Em contraste, em se observando a natureza interdisciplinar da pesquisa ora
conduzida e do programa que a chancela, o presente trabalho propõe-se a tratar da
responsabilidade de comando diferentemente, por meio do diálogo entre uma teoria
do Direito e uma teoria específica de Relações Internacionais.
As análises são feitas sob lente teórica dupla, baseada no Juspositivismo e na
Escola Inglesa de Relações Internacionais. Embora pertencentes a distintas áreas
do conhecimento, ambas as lentes teóricas complementam-se, permitindo a
observação de um sistema de consolidação da responsabilidade de comando, que é
construído por meio da vontade comum de diversos atores da sociedade
internacional. Assim, pode-se dizer que tais objetivos são atingidos por meio de lente
dupla, que foca no fator “vontade comum”, como um fator motivador desse processo,
seja no contexto político, seja no contexto jurídico. Para tanto, admite-se que a
sociedade internacional é assimétrica, razão pela qual não se considera a vontade
comum como uma vontade oriunda de um consenso universal.
Na opinião de Cassese e Gaeta (2013), os conflitos armados servem muito
mais à causa de sofrimento e de violações humanitárias que a definições políticas.
Quando possível a apuração das violações humanitárias, na maioria das vezes após
o término dos conflitos, iniciam-se as persecuções voltadas à apuração dos ilícitos e
à responsabilização dos ofensores, inclusive para, à medida do possível, fazer
reparação às vítimas ou às suas famílias. Quando possíveis e bem-sucedidas essas
investigações, pessoas são responsabilizadas, como assim ocorreu concretamente
desde o marco de Nuremberg, tendo cada momento histórico suas nuances
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próprias. Ilícitos supostamente cometidos por combatentes têm sido apurados e,
quando evidente ou aparentemente associados às condutas dos comandantes, os
chefes também têm sido investigados e processados, seja pelo estado competente,
seja pelos tribunais ad hoc ou mesmo pelo atual Tribunal Penal Internacional,
quando o caso se enquadra em seu Estatuto (CASSESE; GAETA, 2013).
Diante desse contexto de conflitos, violações e persecuções, em que os
superiores acabam sendo investigados, cumpre conhecer a concepção acerca da
responsabilidade do comandante por ato que seu subordinado tenha praticado.
Segundo Yoram Dinstein (2017), responsabilidade de comando por ato do
subordinado é o instituto de Direito Internacional por meio do qual é imputado ao
comandante, militar ou civil, fato delituoso que, associado ao ato criminoso do
subordinado, caracteriza-se pela omissão ou falha em supervisionar e controlar a
conduta subalterna, faltando o comandante com o dever de tomar medidas cabíveis
para prevenir ou reprimir a perpetração do crime, deixando, assim, de assegurar a
conformidade com o Direito do Conflito Armado. Na observação de Pereira (2010),
trata-se de um conceito cuja ideia central é a omissão do superior.
Essa concepção muito se assemelha a outra, por sua vez, inspirada no Tratado
de Roma, ou Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, atual documento
internacionalmente aceito, que expõe os requisitos para o enquadramento da
responsabilidade do comando. A responsabilidade de comando por ato dos
subordinados é a condição estabelecida quando, na relação superior-subordinados,
de modo culpável, ficam preenchidos requisitos em situação delituosa, tanto para o
superior quanto para os subordinados, quando esses cometem crime (i) que acaba
por ser um próprio resultado da falha do superior, que, (ii) detendo o comando
efetivo das atividades que culminaram no delito, (iii) deixou de exercer o controle
apropriado e de tomar “as medidas razoáveis e necessárias de sua competência”,
(iv) as quais deveriam “prevenir ou “reprimir” a conduta subalterna, ou, se fora de
seu alcance, (v) deixou de submeter a questão às autoridades competentes para
investigação e persecução (AMBOS, 2002).
Da reconhecida doutrina do Direito Internacional dos Conflitos Armados, esse é
o conceito de responsabilidade de comando por ato praticado por subordinado, do
qual Cinelli (2016, p. 190) conseguiu extrair apertada síntese, ao enfatizar a preleção
de três pontos, julgados como importantes, nos quais essa responsabilidade reside:
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“a) existência de relação superior-subordinado; b) reconhecimento real ou presumido
da infração cometida pelo subordinado; c) falha em tomar as medidas necessárias
para fazer cessar a atividade delitiva”. Os elementos deste conceito estão
positivados no artigo 28 do Tratado de Roma, de 1998 – que instituiu o Tribunal
Penal Internacional e também caracterizou o crime de genocídio, os crimes contra a
humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão –, parecendo completar
uma lacuna então suprida, de forma controvertida, só pelos tribunais ad hoc.
Inobstante, Yoram Dinstein (2017), ao asseverar que não se pode considerar o
comandante culpado por mera associação e que a chave para a responsabilidade é
a sua exoneração do próprio dever de prevenção e repressão, também acrescenta
que uma parte desse dever está previsto desde 1977, pelo Protocolo Adicional I às
Convenções de Genebra, em seu artigo 87, que dispõe que um comandante que
estiver ciente de violações do direito, cometidas pelos subordinados, é obrigado a
instaurar procedimento disciplinar ou criminal contra os violadores.
Contudo, é mesmo o Estatuto de Roma o tratado mais completo no sentido da
responsabilidade de comando, porque, além de determinar que este reprima
diretamente ou relate as violações à instância superior, acaba por estipular,
especialmente, requisitos de responsabilização do comandante, quanto a crimes
cometidos por subordinados em conflito armado. Tal inovação – positivada e
atualmente aceita por mais de cento e vinte Estados, incluindo o Brasil que é
signatário do Tratado (ASSEMBLY OF STATES PARTIES, 2018) –, prevê que o
comandante seja processado criminalmente, se houver indícios de que sua omissão,
mesmo culposa, em faltar com o controle da tropa, tenha contribuído para o
resultado criminoso dos subordinados (ESTATUTO, 1998).
O ponto crucial, portanto, é que o Estatuto de Roma (1998) prevê que a
punição dessa omissão também é cabível para a forma culposa, ou seja, sem a
intenção, sem assumir o risco do resultado, mas por meio de um descuido que gera
um resultado não desejável, porém previsível (MIRABETE, 2006). Isso, entretanto,
não está disposto no Código Penal Militar brasileiro, que não prevê pena para o
comandante, quanto a crimes de subordinados, em casos em que a omissão do
comando em controlar seja, por exemplo, sem intenção e por meio de inobservância
do dever de cuidado, isto é, em casos de omissão culposa (BRASIL, 1969).
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A responsabilidade do comando é vista tanto sob o Direito Penal quanto sob o
Direito Internacional dos Conflitos Armados ou Direito Internacional Humanitário, de
onde, na verdade, tem sua origem, porquanto é desse ramo que advêm as normas
de conduta e a proteção, histórica e amplamente aceitas (SOUSA, 2011). Essas
normas de conduta constituem parte de um coletivo de regras que, segundo Bull
(2002), são postas pela sociedade internacional. A sociedade internacional é ligada
por valores e interesses comuns, com seu conjunto de regras e instituições
emanadas de uma vontade comum. Tal sociedade internacional é vista pela lente da
Escola Inglesa de Relações Internacionais – cuja abordagem está melhor feita
adiante, à guisa de referencial teórico –, tendo o Direito Internacional como
instrumento de cooperação em política internacional e como uma via média
racionalista, que, ainda que em meio a uma dita anarquia internacional, exprime
regras de coexistência dos Estados e demais atores, incluindo as regras de limitação
à violência, colaborando na mobilização para difusão e aceitação das mesmas
(BULL, 2002).
Essas regras de limitação à violência, que estão contidas num ocorrido
processo de codificação e desenvolvimento do Direito Internacional (HIGGINS,
2010), acabam compreendendo a atual provisão das normas de responsabilização
individual internacional, que foi aprimorada a partir do pós-Guerra (SLIEDREGT,
2012), em tempo de novas relações jurídicas e políticas entre os Estados
(GONÇALVES, 2004). Após a Segunda Guerra Mundial, assistiu-se a uma ruptura
do sistema eurocentrista, diante da qual se passou a discutir soluções para novos
problemas e interações transnacionais (MENEZES, 2006). Segundo Bedin (2006), a
emergência de novos atores adveio com um fluxo maior de relações internacionais
diversificadas, por meio de verdadeiras redes de cooperação, demonstrando uma
sociedade interdependente e global.
Diante dessa nova conjuntura, conforme Buzan (1993), acadêmicos ingleses
desenvolveram a ideia de que o Direito Internacional compreende uma comunidade
para os participantes da ordem jurídica, exprimindo a concepção grociana de
sociedade internacional, sendo Hedley Bull seu teórico de maior expoente. De
acordo com essa teoria, o sistema internacional moderno é um sistema em que os
Estados soberanos, reconhecendo-se mutuamente, (i) comunicam-se com a
prevalência de mecanismos regulares e (ii) defendem interesses comuns para
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mantê-lo, seja um sistema de segurança coletiva, seja de equilíbrio de poder
(WIGHT, 2002).
De fato, Souza (2006) explica que Wight reconheceu a anarquia internacional,
mas preferiu uma via média, entre as perspectivas realista e idealista, via por meio
da qual a interação entre os Estados faz com que esses produzam instituições que
possibilitam um tal intercurso mutuamente benéfico, mesmo que em ambiente
anárquico. Para Wight (2002), a anarquia existe, como também existe a sociedade
anárquica, onde o equilíbrio de poder está mesmo relacionado à autopreservação
dos Estados, em face da ausência de um governo internacional.
Entretanto, a via média seria “uma alternativa ao estado de guerra hobbesiano
e ao universalismo kantiano” (SOUZA, 2003, p. 24). Bull (2002) menciona essas
tradições, concorrentes ao longo da história do moderno sistema de Estados. A
doutrina hobbesiana ou realista considera a política internacional como uma situação
de guerra, em que as normas ou princípios limitadores de conduta dos Estados são
regras de prudência e conveniência. Para esta corrente, a paz compreende um
tempo de recuperação de uma guerra e de preparação para a próxima. A tradição
kantiana ou universalista, por sua vez, dispõe que a natureza da política
internacional reside nos vínculos sociais transnacionais entre indivíduos, vínculos
tais que transcendem o relacionamento entre Estados, constituindo uma comunidade
em potencial, tendente a levar ao limbo o sistema de Estados. Para esta corrente, o
conflito de interesses ocorre só em nível superficial, havendo um exercício
cooperativo nas relações entre Estados, onde imperativos morais podem sobreporse a regras de intercâmbio, fazendo chegar a uma sociedade cosmopolita, por meio
da derrubada do sistema de Estados (BULL, 2002).
Conforme Bull (2002), é a tradição grociana ou internacionalista, entretanto,
que sustenta que os Estados não estão empenhados em luta, porquanto conflitos
são limitados por regras e instituições em comum, contrariando, assim, a ideia
hobbesiana. Ademais, ao contrário da tradição kantiana, os Estados são a realidade
principal da política internacional, atuando como membros imediatos da sociedade
internacional, diferentemente dos indivíduos. Assim, a política internacional sugere
um jogo parcialmente distributivo e produtivo, não expressando nem um pleno
conflito, nem uma absoluta identidade de interesses.
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Ao considerar que os Estados devem atender aos imperativos de lei e à
aceitação de coexistência, a tradição grociana propõe uma postura internacional
racionalista:
Ao contrário dos hobbesianos, os grocianos afirmam que os estados devem
obedecer não só às regras de prudência e conveniência mais (sic) também
aos imperativos de lei e moralidade. No entanto, contrariando os
universalistas, entendem que esses imperativos não pretendem a derrubada
do sistema de estados, a ser substituído por uma comunidade universal dos
homens, mas sim a aceitação das exigências da coexistência e cooperação
dentro de uma sociedade de estados (BULL, 2002, p. 35).

Com efeito, a postura racionalista traz consonância entre a ideia de Estados
como a principal realidade, nas Relações Internacionais, e a ideia de entes estatais
como regrados, limitados por normas e instituições em comum. Pensando nessa via
média, e também disseminando outras ideias de Wight, Hedley Bull (2002) vislumbra
a coerência da aplicação de regras entre Estados, expressando um contexto
societal, ao explicar que um sistema internacional pode sustentar-se por meio de
“sociedade internacional”, quando uma interação de atividades entre Estados tornase suficiente, na medida em que ela se soma a um conjunto de regras e instituições,
em um contexto de valores e interesses comuns. Em outras palavras, em relações
internacionais, cabe a aplicação de regras, e cabe tal aplicação entre Estados,
desde que estes interajam entre si, consentindo, e estejam em meio a interesses e
valores em comum.
Nesse ponto, de regras e instituições, em meio a valores e interesses comuns,
percebe-se que um direito internacional, como própria instituição da sociedade
internacional, é instrumento que atende aos reclames humanitários nas relações
internacionais, bem como a tantos outros reclames, sejam sociais, econômicos,
ambientais. A ideia de “sociedade internacional” da Escola Inglesa de Relações
Internacionais não nega o cenário realista do mundo e permite que o Direito seja o
mediador, para que essa sociedade sustente um sistema internacional.
Dessarte, é com base nessa teoria de Relações Internacionais, com a
concepção de uma sociedade internacional formada por uma interação de Estados,
que têm valores e interesses comuns voltados à própria preservação, ainda que sob
eventual pretexto de preservação humana, é que se examina, neste trabalho, a
temática humanitária e a atuação dos tribunais humanitários, como próprias
instituições da sociedade internacional. Tal estudo adquire consistência, na medida
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em que se verifica, especialmente, a “vontade comum” da sociedade internacional
de positivar regras sobre a responsabilidade de comando. Assim, à luz dessa teoria
racionalista, ou teoria da Escola Realista Inglesa, ou da Sociedade Internacional, é
que se pode ver, adequadamente, o instituto da responsabilidade de comando, em
meio ao universo do Direito Internacional Humanitário (com seus tratados, costumes,
tribunais e organizações) e em meio à lógica da vontade da sociedade internacional.
Em termos de metodologia, o trabalho constitui-se em uma pesquisa que se
categoriza como: qualitativa, quanto à abordagem; bibliográfica, documental e por
meio de mapeamento de processos, quanto aos procedimentos. Como a
metodologia é assunto estruturante, suas justificativas encontram-se mais
detalhadas no capítulo seguinte, após o referencial teórico. Inobstante, cumpre
apresentar algumas considerações à guisa de introdução.
Evolução, gradação e incremento estão relacionados à contextualização do
problema de pesquisa. Por exemplo, Cinelli (2016) relata que a doutrina da
responsabilidade de comando teve sua origem após a Primeira Grande Guerra, pela
tentativa de julgamento dos principais criminosos de guerra, tendo evoluído a partir
do Tribunal de Nuremberg e, desde então, com as decisões de cortes como as de
Tóquio e Ex-Iugoslávia.
Sem óbice, o autor ainda relata – mencionando as Convenções de Genebra, o
Protocolo Adicional e o Estatuto de Roma – que “uma positivação gradual veio
ocorrendo paralelamente, buscando acompanhar a evolução do entendimento
acerca da matéria” (CINELLI, 2016, p. 190). De outro modo não poderia ser,
porquanto o Direito Internacional Humanitário, como disciplina emergente,
incrementa-se, “na medida em que os Estados vão implementando os princípios das
Convenções, Protocolos e seus regulamentos” (KRIEGER, 2014, p. 222).
Por isso, escolhe-se o procedimento metodológico de mapeamento ou
rastreamento de processos (process-tracing), porquanto o mesmo possibilita
pesquisar sobre evoluções ou desencadeamentos ocorridos num processo histórico,
envolvendo explicações compostas por sequência de eventos, na qual fatores
situados em tempos diferentes contribuem para um resultado (MAHONEY, 2015).
Mais precisamente, para cada parte, para cada evento, cada positivação de norma
internacional ou formulação de precedente em tribunal humanitário, vale-se da
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modalidade de teste de teoria (theory-testing), por meio da qual se utiliza uma teoria
da literatura existente e se verifica se há evidência de que uma causa esteja
realmente presente em um dado caso (BEACH; PEDERSEN, 2013). O mencionado
contexto evolutivo pode ser percebido, a partir dos capítulos que seguem.
O primeiro capítulo vem à guisa de referencial teórico, no qual se baseou a
pesquisa, e traz as considerações de metodologia, detalhadamente. Partiu-se da
premissa de que o Direito Internacional está ligado às Relações Internacionais, como
sustenta a Escola Inglesa de Relações Internacionais, pelos fundamentos já
introdutória e brevemente citados – porém, expostos minuciosamente adiante. O
capítulo indica, também justificando, a teoria de Direito e a teoria de Relações
Internacionais nas quais se baseia a abordagem feita ao estudo do desenvolvimento
da responsabilidade de comando. Em seguida, apresenta o detalhamento da
metodologia, por meio da qual são coletadas evidências que demonstram o
desenvolvimento do instituto da responsabilidade de comando, perante a sociedade
internacional.
O segundo capítulo tem o objetivo de contextualizar o desenvolvimento das
ideias iniciais de responsabilização individual internacional, que, aos poucos, foramse traduzindo em instituições e normas internacionais, como as de responsabilidade
de comando. Nesse capítulo, são abordados os antecedentes da responsabilidade e
os principais tribunais ad hoc que se relacionaram à Segunda Guerra. Contém um
breve histórico do Direito Humanitário e da responsabilização individual, seja no
âmbito internacional geral, seja em âmbitos das principais cortes militares, criadas
logo após a Segunda Guerra. São relatadas as primeiras considerações sobre a
responsabilidade

do

comandante,

deixando

uma

noção

de

como

foi

a

responsabilização individual inicial, em época de nova cultura de relações jurídicas e
políticas (GONÇALVES, 2004). Ao tempo em que o Positivismo Jurídico é a filosofia
de Direito dominante (MEDEIROS, 2016), ocorrem julgamentos que são feitos,
exclusivamente, por inimigos vencedores.
Na perspectiva política, o segundo capítulo traz referências a documentos que
originaram o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio. No curso da Guerra,
ocorreram conferências que geraram documentos que, por si, mostram as ações
políticas dos Estados aliados. Esses documentos demonstram que foram feitas
alianças e estabelecidos os objetivos de restauração da ordem internacional e de

22

responsabilização por crimes, como, por exemplo, é apontado no Acordo de Londres
e na Declaração de Potsdam.
Cumpre enfatizar que o termo responsabilização individual, como é tratado
nesse segundo capítulo, refere-se a uma concepção genérica e embrionária de
responsabilização, da qual o instituto da responsabilidade de comando pode ou não
fazer parte. Em outras palavras, o capítulo mostra elementos iniciais da
responsabilidade de comando, bem como elementos indicadores antecedentes (ao
tempo em que essa não existia como instituto), mas que representaram uma
vontade de responsabilizar o indivíduo, internacionalmente, por seus atos ilícitos.
No terceiro capítulo, são observados elementos de imputação criminal mais
aprimorados, sem, inicialmente, deixar de tratar da criação do Tribunal para a ExIugoslávia e do contexto que lhe é relacionado. Como, após a Segunda Guerra,
ocorreu o início de um clima de fomento à codificação e ao desenvolvimento do
Direito Internacional (HIGGINS, 2010), faz-se uma abordagem desse Tribunal ad
hoc, para a obtenção de uma visão holística entre os fatos que lhe deram causa e
esse fomento jurídico; afinal, é reconhecida como grande a contribuição que essa
corte deu ao atual Tribunal Penal Internacional (BOAS; SCHABAS, 2003).
Os elementos de imputação criminal mais aprimorados, que são vistos, são os
que foram integrando a normatividade da responsabilidade de comando até o
estágio atual, chegando-se às características com que ela é hodiernamente
concebida. Da análise de cada evento, seja a celebração de um tratado ou a decisão
de um julgamento, são extraídas observações que demonstram a referência dada a
certo elemento da responsabilidade de comando, em determinado momento.
Primeiramente, são apresentadas as regras de responsabilidade: (i) advindas
com o Protocolo I (artigos 86 e 87), que buscou clarificar questões relativas à
responsabilização de superiores; e (ii) a regra detalhada no artigo 7(3) do Estatuto
do Tribunal Penal para a Ex-Iugoslávia, cuja leitura conjunta com o Protocolo I serve
como base teórica, para a responsabilidade de comando concebida antes das
construções de precedentes efetuadas por esse Tribunal (MUNDIS, 2003).
Em continuidade ao capítulo, e após abordada a instituição do Tribunal para a
Ex-Iugoslávia, são tratados, à luz do aspecto omissivo, os casos-chave que
envolveram responsabilidade de comando na Guerra da Bósnia, julgados pelo
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Tribunal. Os principais casos são analisados, porque fizeram parte da construção
normativa que a corte efetuou, sobre a responsabilidade de comando. Para
objetividade da pesquisa, são tratados exclusivamente os casos que envolveram a
responsabilidade de comando por atos de subordinados.
Na perspectiva política, o terceiro capítulo refere-se a três períodos posteriores
ao da Segunda Guerra. O primeiro é durante a Guerra Fria, em que se vê uma
interação cooperativa entre os Estados, que se reúnem para a assinatura do
Protocolo Adicional I, de 1977, às Convenções de Genebra de 1949. O Protocolo I
representou a existência do interesse comum, da sociedade internacional, em
aprimorar aquelas normas humanitárias que haviam sido positivadas no pós-Guerra.
O segundo período é o subsequente à Queda do Muro, quando a Iugoslávia se
desintegrou e, em uma nova ordem, a Aliança Atlântica interveio humanitariamente
nos Bálcãs, diante da ONU indecisa e da Rússia enfraquecida. Os crimes cometidos
na Guerra da Bósnia não só desnudaram diferenças étnico-religiosas, como
ensejaram esforços políticos dos Estados, em responsabilizar os criminosos. Foi
criado tribunal ad hoc e instituído um estatuto, dessa vez, sob os auspícios das
Nações Unidas. Ao cuidar do que Cassese e Gaeta (2013) consideram a mais
perceptível responsabilização ocorrida, no âmbito de conflitos não internacionais, o
trabalho do Tribunal para a Ex-Iugoslávia trouxe precedentes importantíssimos que,
acrescentados da primeira positivação de regra sobre responsabilidade de comando,
constituíram um arcabouço normativo com as disposições de Genebra de 1977,
ficando assim até o fim do século passado (CASSESE; GAETA, 2013).
O terceiro período da perspectiva política é o da atual tipificação das regras
dessa responsabilidade, impostas pela sociedade internacional, por meio do Estatuto
do Tribunal Penal Internacional, assinado pelos Estados Partes. No auge do
contexto de Direito Internacional pós-moderno, com a emergência e o papel
internacional crescente do ser humano (ACCIOLY; NASCIMENTO E SILVA;
CASELLA, 2008), comandantes militares e civis têm suas responsabilidades
examinadas à luz das regras do vigente Estatuto de Roma, que expressa maior e
mais solidária consciência humanitária (ICC, 2018a). Tais regras constituem um
demonstrativo da utilização concreta de normas, no sentido da Escola Inglesa, ou
seja, normas como um conjunto de regras, elaborado com valores e interesses
comuns da sociedade internacional, na exata concepção de Wight e Bull (2002).
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Em um novo momento das relações internacionais, no qual, conforme Brown e
Ainley (2012), as decisões de atores não estatais já podem afetar pessoas, tanto
quanto as ações dos Estados, tem-se que as regras de responsabilidade de
comando acabam sendo plenamente positivadas, com os efeitos produzidos contra
todos que a aceitaram, conforme o Juspositivismo, e, também, acabam sendo
internacionalmente consolidadas, como autênticas regras elaboradas com vontade e
valores comuns, conforme a Escola Racionalista Inglesa. Nesse passo, os aspectos
da responsabilidade por omissão passam a ser integralmente tratados pelo Estatuto
de Roma (1998), em seu artigo 28, condensando os elementos de imputação
criminal resultantes de depuração doutrinária e construção jurisprudencial, ocorridas
ao longo de anos de atuação da sociedade internacional, por meio de seus tratados,
atos, investigações e decisões.
A conclusão da pesquisa vem terminar de mostrar como se desenvolveu a
concepção de responsabilidade de comando, por atos de subordinados, até os dias
atuais. O conhecimento desse quadro auxilia na compreensão acerca da
possibilidade de punir criminalmente alguém por ato de terceiro, além de conferir
subsídios para o aperfeiçoamento de doutrinas militares. A repercussão do assunto
ocorre intensamente no exterior, devendo os militares do Estado brasileiro conhecer
melhor os meandros em que seus oficiais podem, eventual e futuramente, ser
inseridos, em termos de responsabilização.

1 O DUPLO REFERENCIAL TEÓRICO E A METODOLOGIA DA PESQUISA
O objetivo deste capítulo é apresentar as teorias de referência e a metodologia
aplicadas, para analisar o processo de elaboração da responsabilidade de comando
por atos de subordinados. A pesquisa é feita sob uma dupla lente teórica, com
perspectivas relacionadas a duas áreas distintas: o Direito e as Relações
Internacionais. Enquanto a teoria do Positivismo Jurídico dá base ao estudo, pela
perspectiva do Direito, a teoria da Escola Inglesa também o faz, pela perspectiva das
Relações Internacionais. O capítulo insere-se no trabalho, como um modo de
demonstrar como Direito e Relações Internacionais podem encaixar-se em análise
de assunto humanitário.
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A primeira parte e a segunda explicam como o Juspositivismo pôde ser aceito
nas Relações Internacionais, tendo a vontade como um elemento motivador e
legitimador para a recepção de normas. A terceira e quarta partes apresentam a
teoria da Escola Inglesa e sua sociedade internacional, que concebem o direito
como parte da via média, oriunda de uma vontade comum, que regula áreas de
interesse e protege valores.
As quatro partes fornecem o referencial teórico em que a pesquisa se baseia,
porquanto conduzem ao raciocínio de que o processo da responsabilidade de
comando pode ser explicado por uma cooperação praticada entre os Estados que,
interagindo como uma sociedade internacional, formulam e utilizam normas entre si,
aceitas por regras de reconhecimento mútuo de sua autoridade. Em outras palavras,
o processo de consolidação da responsabilidade pode ser explicado pela
perspectiva racionalista, na medida em que é utilizada a concepção juspositivista.
Racionalismo e Juspositivismo articulam-se, permitindo a compreensão de como a
responsabilidade de comando evoluiu. A quinta parte conclui o capítulo, com as
considerações sobre a metodologia da pesquisa.

1.1 O CONTEXTO POLÍTICO E A EVOLUÇÃO DO JUSPOSITIVISMO
O Direito Internacional Humanitário e o instituto da responsabilidade de
comando estiveram sempre relacionados, em âmbitos interno e internacional, em
vista das constantes violações de regras limitadoras do uso da força. Inicialmente
por conta de tratados e sendo evocada de modo pontual em âmbito doméstico, a
responsabilidade de comando só foi associada ao viés da internacionalização, após
a Primeira Guerra Mundial, quando se buscou punir as consideradas graves
violações, “intituladas de crimes de guerra, incluindo-se a responsabilização
internacional do comandante com a instalação de Cortes Internacionais, o que só se
efetivou após a Segunda Guerra Mundial” (PEREIRA, 2010, p. 100).
Conforme Armstrong, Farrell e Lambert (2007), justamente nesse período
contemporâneo às guerras mundiais, e diante dos efeitos advindos, a política
internacional passou a ser observada com um olhar crítico ao liberalismo então
concebido, fazendo com que Edward Hallett Carr desenvolvesse um trabalho de
enorme impacto, The Twenty Years’ Crisis, publicado inicialmente em 1939, tecendo

26

severas críticas à utopia liberal, que acompanhava o colapso da economia em 1929
e a ascensão do fascismo na Europa. Ainda segundo os autores, a obra de Edward
Carr colaborou para as Relações Internacionais como disciplina e contribuiu para
que se conferisse, à mesma, um molde realista, declarando que o “idealismo”
filosófico fazia contraste “com um ‘realismo’ mais empírico, que via o mundo como
ele realmente era: um lugar onde havia pouca harmonia e muito jogo de poder entre
Estados” (ARMSTRONG; FARRELL; LAMBERT, 2007, p. 72, tradução nossa).
O contexto realista do pós-Guerra e o clamor de responsabilização
internacional, pelos crimes cometidos no conflito, são fatores identificados em um
mesmo momento histórico da humanidade. Nessa época, já se observava o
Positivismo Jurídico, como filosofia do direito dominante, que, desde as ideias de
Jeremy Bentham, no século XIX, consolidou-se com o pensamento de John Austin,
tendo relevo teórico por meio de Hans Kelsen. Ao dissociar direito de moral,
diferenciando juízos de fato e de valor, o Juspositivismo apresentou-se como a teoria
por meio da qual se aborda o direito de forma não valorativa, considerando-o como
um fato social, o qual se deve estudar como fenômeno natural (MEDEIROS, 2016).
A responsabilização internacional pelas atrocidades bélicas, de fato efetivada
após a Segunda Guerra, foi conduzida em meio ao dominante Realismo das
Relações Internacionais e iniciada através do Julgamento do Tribunal de Nuremberg,
que imprimiu influência no Direito Internacional. Com inovação por meio de um
sistema jurídico internacional muito diverso do que regrava as relações até aquele
momento – a partir do qual a guerra não poderia ser mais vista como alternativa para
os Estados resolverem controvérsias –, Estados e seus indivíduos já poderiam ser
punidos, sem o direito de alegar que agiam sob “razão de Estado”. Nesse sentido, a
responsabilização inicial de Nuremberg, além do mérito de haver encerrado um
“sistema jurídico anterior à II Guerra Mundial, o qual não mais se adequava à
realidade do pós-guerra, mostrou-se fundamental na constituição de uma nova
cultura de relações jurídicas e políticas entre as nações” (GONÇALVES, 2004, p. 4).
Essa nova cultura de relações políticas, de um pós-Guerra de mundo pouco
harmonioso em que Estados fazem jogo de poder, trouxe consigo a ONU, que, em
seu próprio âmbito, encarregou-se da promoção e do desenvolvimento do Direito
Internacional. Os novos papéis de segurança coletiva e de resolução de litígios
vieram acompanhados do dispositivo do artigo 13, da Carta da Organização das
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Nações Unidas, preconizando o encargo de a Assembleia Geral iniciar estudos para,
além da promoção de cooperação internacional no campo político, fomentar também
o progressivo desenvolvimento do Direito Internacional e a sua codificação. Para
tanto, a Comissão de Direito Internacional “foi criada e, por mais de quarenta anos,
tem sido acionada no trabalho jurídico centrado em codificação, necessariamente
implicando um desenvolvimento progressivo, como parte do processo” (HIGGINS,
2010, p. 170, tradução nossa).
Esse escopo de codificar o Direito Internacional acompanhou um ânimo geral
de aceitação das normas, nos anos seguintes à criação da ONU. Nesse tempo, o
Direito – então visto no fato social, a ser estudado como um fenômeno natural –,
com normas válidas postas por uma autoridade soberana (KELSEN, 2009), passa
também a receber uma abordagem pela qual sua legitimidade pode ser conferida por
uma autorização costumeira (MEDEIROS, 2016). A nova ideia, contemporânea ao
clima internacional de codificação e de aceite de normas, veio ao encontro do anseio
dos Estados por um regramento jurídico posto e, ao mesmo tempo, respeitado
(HIGGINS, 2010). Tal respeito remete à abordagem da legitimidade trazida pela
teoria juspositivista de Herbert L. A. Hart, pela qual “a normatividade é decorrente da
aceitabilidade por parte da comunidade jurídica, que convenciona os aspectos de
validade para uma norma ser considerada jurídica” (MEDEIROS, 2016, p. 256).
A teoria de Hart, exteriorizada em sua obra The Concept of Law (1961),
constitui o ponto alto do Positivismo Jurídico (MORRISON, 2012). Esta filosofia, com
sua preocupação comum de identificar o que torna uma regra válida, é acrescida,
por meio de Hart, da concepção de que a validade da norma existe, quando a regra
atende aos requisitos de uma outra regra, por sua vez chamada regra de
reconhecimento, a qual dá legitimidade a quem legisla (HART, 2011).
Hart (2011) assume que o Direito é uma união de regras primárias e
secundárias. A sociedade possui uma série de regras que previnem a violência e
impõem deveres, consideradas como regras primárias. Contudo, tais regras
primárias não são suficientes para a existência da sociedade, porquanto não haveria
como determinar os limites das regras e as relações entre as mesmas. O final
resultaria no impasse, quanto à posição relativa das regras e quanto à força da
obrigação imposta, trazendo o problema da incerteza social. Daí a necessidade de
existirem regras secundárias, como a que identifica se uma regra primária foi violada
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(regra de julgamento), como a que indica como as regras primárias devem ser
alteradas (regra de alteração), e, como solução jurídica para a incerteza, a que atua
como regra de reconhecimento (MORRISON, 2012).
A regra de reconhecimento hartiana faz com que os destinatários da norma
reconheçam a competência do superior que a emitiu. Posta por uma autoridade,
certa regra primária “de não cometer violência” é complementada pela regra
secundária, consensual, que diz que a autoridade pode pôr tal regra primária. Essa
regra secundária, de reconhecimento da autoridade pelos destinatários, acaba por
ser uma autorização costumeira, posto que é concedida pelos próprios destinatários
das normas jurídicas (MEDEIROS, 2016).
Além do atributo costumeiro e legitimador do modelo de Hart, a literatura
positivista reconhece que a validade de um sistema jurídico possa ser fundamentada
em fatos sociais de natureza política e, também,

admite que a validade do

ordenamento se dá por meio de normas que “se impõem como vinculantes,
mediante um ato do poder político que consegue prevalecer na prática social”
(DIMOULIS, 2017, p. 8). No caso do Direito Internacional, segundo o Juspositivismo,
essas normas também são cumpridas não só porque sua obrigatoriedade advém de
uma autoridade legitimada, mas porque advém da vontade dos Estados, por meio de
consentimento expresso (tratados) ou tácito (costumes), e em prol da consciência de
interesses comuns, expressa por uma solidariedade internacional (DINH; DAILLIER;
PELLET, 2003).
1.2 “VONTADE COMUM”: OS POSITIVISTAS NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Esse Positivismo Jurídico vigente, num período de desenvolvimento e
codificação do Direito Internacional concomitantes à ordem pós-guerra – ou seja,
esse Juspositivismo que legitima o ato de regrar do poder público, numa época em
que já se buscava disseminar um novo sistema jurídico internacional –, é parte do
Positivismo que encontraria uma conjuntura realista nas Relações Internacionais. A
concepção de que o Estado atua em verdadeiro jogo de poder, agindo
essencialmente conforme seus interesses, como o ator mais importante na política
internacional, foi a concepção que, por longo tempo, não combinaria com a filosofia
positivista (ARMSTRONG; FARRELL; LAMBERT, 2007).
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Segundo Mearsheimer (2007), ainda que ocasionalmente possam cooperar, os
Estados têm seus interesses em conflito, num jogo eventualmente intenso, cuja
competição faz com que seus pensamentos sejam dominados por cálculos de poder.
Conforme o mesmo autor, seja com ânimo de domínio (no final da década de 1940),
seja com ânimo de sobrevivência (no final da década de 1970), os Estados
conviveram em meio à ausência de uma autoridade acima, numa anarquia
internacional, que os faz se preocupar com equilíbrio de poder (MEARSHEIMER,
2007). Nesse contexto, segundo Armstrong, Farrell e Lambert (2007), em que pese
ter sido considerado incompatível por muitos, o Positivismo pode ser objeto de uma
perspectiva de harmonização com a política internacional, mesmo após se perguntar
como positivistas jurídicos conciliaram as noções de Estados como soberanos e de
Estados como sujeitos de direito.
Para o Positivismo Jurídico, sem valoração e devendo ser estudado como um
fenômeno natural, o Direito é um fato social que implica regras, cuja validade não só
depende de as mesmas serem postas, por um poder superior, mas também de uma
aceitabilidade da comunidade jurídica (MORRISON, 2012). Na suma positivista, com
a ideia legitimadora de Hart (2011), a aceitabilidade da comunidade jurídica é a regra
que diz que a autoridade tem competência para regrar e, por isso, a norma fica
obrigatória. O Direito é constituído por regras primárias e secundárias e sua lógica
resume-se da seguinte forma: a regra primária é posta por autoridade superior e a
regra secundária, de aceitação costumeira, reconhece essa autoridade; logo a
norma primária fica válida e, portanto, obrigatória (HART, 2011).
É sabido que o Direito Internacional já compreendia, no Positivismo, um
conceito com imposição de regras, pelos próprios Estados soberanos, iguais entre si
(DUPUY,

2004).

Ademais,

uma

evolução

viria

trazer

uma

concepção

internacionalista do Direito (rules of law), que divergiria dos padrões de Relações
Internacionais (equilíbrio de poder), trazendo noções de comunidade, pessoas
internacionais não estatais, direitos e obrigações de indivíduos e o papel do ser
humano, entre outros, pelo que se chega a falar de um Direito pós-moderno. São
trazidos, essencialmente, a emergência e o papel crescente do ser humano no
contexto internacional (ACCIOLY; NASCIMENTO E SILVA; CASELLA, 2008).
Contudo, a questão da soberania foi um problema para os positivistas, porque
eles ainda entendiam que o preceito deveria ser apoiado por sanções e essas não
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eram aceitas na política internacional. Abstraindo as sanções, a “autolimitação
reversível da soberania”, trazida por Georg Jellinek, tentou resolver a soberania, na
medida em que permitia aos Estados retirarem-se de obrigações, já que a sujeição
se daria por meio de limitações autoimpositivas baseadas na própria soberania. Tal
possibilidade causou insegurança, provocando a revisão de Heinrich Triepel, que
propôs que os Estados se obrigam ao Direito, por meio de uma “vontade comum”
contida nos acordos. Nesse caso, “em outras palavras, Estados não poderiam
reafirmar seu direito de soberania, para retirarem-se de obrigações do Direito
Internacional” (ARMSTRONG; FARRELL; LAMBERT, 2007, p. 76, tradução nossa).
Essa substituição de concepções, do direito apoiado por sanções pelo direito
apoiado por consentimento do Estado, conciliou, no que coube, o papel da
soberania dos Estados, perante os positivistas e a política internacional. As regras
jurídicas positivas já poderiam melhor servir ao cenário de Relações Internacionais,
onde importava que os Estados, como sujeitos de direito e legítimos competentes
para editar regras entre si, já buscavam o equilíbrio de poder, embora começando a
aceitar que sua soberania se sujeitasse a obrigações externas.
Além disso, o Juspositivismo inovador de 1960, liderado por Hart,
contemporâneo à época de codificação e grande disseminação do Direito
Internacional, justificou e conferiu legitimidade à autoridade emitente da norma. Em
paralelo ao Direito Internacional, propiciou a concepção de que os Estados
estabelecem regras (primárias) entre si, suportadas por regras (secundárias)
representantes de consenso e aceitação costumeira, que, em última análise,
autorizam a competência regradora destes mesmos Estados, ensejando a desejada
imperatividade da norma. O Positivismo Jurídico, em pleno contexto político de
busca pelo equilíbrio de poder, e explicando como a soberania se sujeita à obrigação
externa, acaba, portanto, tendo sua aplicação admitida num modelo realista
(ARMSTRONG; FARRELL; LAMBERT, 2007). Ademais, é teoria que parece se
adequar à realidade internacional, porquanto afasta o predomínio de uma valoração
moral, em regras de direito entre entes, que, por sua vez, por fatores culturais,
podem ter concepções morais diferentes, ainda que tenham metas em comum
(MORRISON, 2012). Tal proposição, portanto, atende também ao contexto geral de
relacionamento entre Estados, como entes com interesses em comum e diferentes
culturas. Chegado aqui, já se pode acolher o Juspositivismo como teoria de base.
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Contudo,

alguém

ainda

questionaria

por

que

o

Jusnaturalismo

não

fundamentaria este trabalho, posto que, segundo Armstrong, Farrell e Lambert
(2007, p. 53, tradução nossa), Grotius, “apesar de mesmo profundamente religioso,
argumentou que preceitos de direito natural seriam válidos ainda que não existisse
Deus”. Isto possibilitou a Grotius avançar numa opinião de sociedade internacional,
ainda que sua concepção, acerca dessa sociedade, fosse mais próxima da
perspectiva de “grande comunidade”, em vez da “sociedade de Estados” do
moderno Direito Internacional (ARMSTRONG; FARRELL; LAMBERT, 2007).
Como argumenta Hans Kelsen (2005, p. 12), a doutrina do direito natural
sustenta “que há um ordenamento das relações humanas diferente do direito
positivo, mais elevado e absolutamente válido e justo, pois emana da natureza, da
razão humana ou da vontade de Deus”. Traçando um paralelo com a vida pública do
Estado, Morrison (2012) expõe que a política do ente estatal situa-se sob o jugo do
mesmo conjunto de leis morais que regem a vida do indivíduo, de modo que ambas
as esferas (Estado e indivíduo) compartilham uma única fonte inviolada e não sujeita
a mudanças na vida humana: Deus é autor e governante último. Assim, referindo à
argumentação de Santo Agostinho, Wayne Morrison menciona que, na perspectiva
jusnaturalista, para que as leis criadas pelo Estado sejam plenamente justas, “as leis
temporais devem estar de acordo com o princípio do direito natural que, por sua vez,
deriva do direito eterno” (MORRISON, 2012, p. 72).
Considerando que esse “direito eterno” está totalmente relacionado à vontade
de Deus, e que a esta vontade se submetem também as leis naturais, tem-se que as
regras jurídicas criadas por um legislador têm o mesmo caráter dessas leis naturais:
“elas são comandos dirigidos à natureza; e a natureza obedece a esses comandos
assim como o homem obedece às leis emitidas por um legislador” (KELSEN, 2005,
p. 13). Diante dessa doutrina, Hans Kelsen (2005, p. 14) argumenta que o direito
natural “não é criado pelo ato de uma vontade humana, não é produto artificial,
arbitrário, do homem”; ao contrário, o direito positivo refere-se à lei criada por um
legislador, ou seja, por um ato de vontade humana. Há casos em que a vontade
advém de tribunal, que positiva normas ao decidir, face à influência da “common law,
onde a Jurisprudência é a principal forma de expressão do Direito Positivo”
(FRANÇA, 1971, p. 210).
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Vê-se, portanto, que vontade é um dos elementos distintivos entre a teoria
jusnaturalista e a teoria juspositivista. Diante do que foi exposto acerca de direito
natural, que, como visto, também foi aceito por Grotius, é possível responder ao
eventual questionamento por que o Jusnaturalismo não seria base deste estudo. O
Positivismo Jurídico sustenta que a validade da norma também provém do
consentimento (que se dá ao reconhecer a legitimidade da autoridade que a emite).
Esse consentimento, como também visto mais remotamente, vem da vontade (que
pode ser de cooperar, de codificar o Direito Internacional, de criar instituições etc).
Essa vontade vem de interesses em comum, que, por sua vez, fazem parte do
contexto da sociedade internacional (como tal é concebida hoje), especificamente
quando as atividades entre Estados (interação) somam-se a um conjunto de regras e
instituições, em meio a valores comuns.
Esse raciocínio atende à lógica juspositivista e à lógica da Escola Inglesa,
como melhor visto adiante. Tal não ocorre com o Jusnaturalismo, pois é teoria que
concebe a vontade como atributo de Deus ou da natureza, como expressão de
Deus, mas não como atributo do homem. Para o Jusnaturalismo, a vontade
exclusiva do homem não é considerada. Tendo o seu elemento “vontade” como
discordante da vontade do homem (referida pelo Juspositivismo), tem-se que o
Jusnaturalismo

não

atende

às

concepções

das

Relações

Internacionais,

especialmente quanto à teoria da Sociedade Internacional.
Finalmente, daí se poder dizer, no contexto realista das

Relações

Internacionais, que a teoria do Direito em que se baseia este estudo, da
responsabilização do comando em Direito Humanitário, é a teoria do Positivismo
Jurídico. Resta abordar a teoria de Relações Internacionais em que o estudo
também se baseia.
1.3 A ESCOLA INGLESA COMO TEORIA PARA UMA NOVA PERSPECTIVA
O desenvolvimento do Direito Internacional e a sua codificação, que serviriam
para futuras responsabilizações internacionais de comando, assistiram a uma época,
como já sabido, de nova cultura de relações políticas entre as nações. Na expressão
de Brown e Ainley (2012), a síntese realista do pós-Guerra passou a assistir a um
contexto de diminuição da possibilidade de a Guerra Fria transformar-se numa
“Guerra Quente”, no qual se viu aumentada a importância das relações econômicas

33

e sociais. O resultado foi a mudança rápida da natureza das relações internacionais,
atenuando a ideia de que as relações realmente importantes são as relações entre
Estados e, também, a ideia de que o Estado pode regular todas as outras relações.
Conforme os mesmos autores, as decisões de atores não estatais já podem
afetar pessoas tanto quanto as ações dos Estados; alguns Estados fogem de regular
eficazmente os atores, face aos custos econômicos, sociais e políticos. Assim,
embora as relações internacionais convencionais perdurem, elas o fazem
acompanhadas de outras ditas “relações transnacionais”, envolvendo transações,
através de fronteiras entre Estados, em que ao menos um dos polos não é Estado
(BROWN; AINLEY, 2012).
Diante das novas relações, e contemporaneamente ao auge do Positivismo
Jurídico encabeçado por Hart, surgiu uma corrente teórica, na década de 1960, em
aproximados

quinze

anos

depois

da

primeira

responsabilização

criminal

internacional do pós-Guerra, da criação da ONU e da positivação das Convenções
de Genebra com suas regras humanitárias. Alguns teóricos de Relações
Internacionais, sensíveis aos fenômenos observados no meio internacional,
desenvolveram uma teoria que expressasse ideias intermediárias – entre o que
chamavam de Idealismo e Realismo –, com vistas à recepção do senso racional de
possível existência de uma verdadeira sociedade de Estados que, por sua vez,
pudesse transcender um reconhecido sistema internacional. Em última análise, uma
teoria que mantivesse o Direito Internacional ligado à política internacional (BULL,
2002).
Como se tratava de uma teoria oriunda da academia inglesa, passou-se a
denominá-la teoria da Escola Inglesa de Relações Internacionais, com uma
perspectiva diferenciada, embora não dissociada, do predominante Realismo norteamericano. Este, já caminhante para o Realismo estruturalista a ser preconizado por
Kenneth Waltz, iria prover um afastamento do Direito Internacional, inclusive devido
à Guerra Fria. De fato, o Direito seria relativizado na maioria das abordagens
realistas contemporâneas. “Uma exceção é a ‘Escola Inglesa’ de Realismo, que
continua a tradição realista clássica de produzir, historicamente, o conhecimentobase de que o Realismo é sensível, entre outras coisas, à presença do Direito
Internacional” (ARMSTRONG; FARRELL; LAMBERT, 2007, p. 82, tradução nossa).
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Conforme a Escola, o Direito Internacional constitui uma comunidade para os
que participam da ordem jurídica internacional, originando, juntamente com a
tradição jurídica clássica, uma ideia de sociedade internacional, que remonta pelo
menos ao holandês Hugo Grotius. Essa sociedade internacional constitui ideia
desenvolvida por autores da Escola Inglesa, como Adam Watson, Martin Wight e
Hedley Bull, sendo este “talvez seu proponente mais influente, fazendo um papel de
liderança, ao deixar publicado o trabalho seminal de Martin Wight e ao divulgar,
mais amplamente, o conceito na literatura de Relações Internacionais” (BUZAN,
1993, p. 328-329, tradução nossa).
Em The Anarchical Society, primeiramente publicada em 1977, Bull expõe que
a sociedade internacional pode ser constituída a partir de um grupo de Estados,
formado por um sistema, quando esses Estados mantêm contato regular entre si e
tal interação se mostra suficiente, para que o comportamento de um deles seja um
fator necessário no cálculo dos demais. Seja como cooperação, conflito,
neutralidade ou indiferença, essa interação pode abranger atividades de diversos
matizes, como estratégico, político, econômico, social ou apenas um deles. Para
essa interação sujeitar-se suficientemente, a ponto de constituir uma sociedade de
Estados, é preciso que se lhe somem um conjunto comum de regras e instituições,
em meio a valores e interesses comuns. Há “sociedade de Estados” (ou “sociedade
internacional”) quando grupo de Estados, com “valores e interesses comuns, formam
uma sociedade, no sentido de se considerarem ligados, no seu relacionamento, por
um conjunto comum de regras, e participam de instituições comuns” (BULL, 2002, p.
19).
Dessarte, reprisando que o conceito de sociedade internacional compreende
um grupo de Estados que se veem vinculados por determinados interesses e valores
comuns – relacionando-se por meio de um conjunto de instituições e regras –, já se
tem, pela própria normatividade, que “essa ênfase demonstra as preocupações dos
membros da Escola Inglesa com as regras, normas, leis e princípios de legitimidade
que sustentam a ordem mundial” (SOUZA, 2006, p. 29). De fato, Bull (2002, p. 4)
confere importância às “regras que têm a condição de lei internacional e, ainda que
admitida a possibilidade, no passado e no futuro, da existência de ordem
internacional sem regras do Direito Internacional”, ele reclama do que considera uma
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das falhas de como se vê a política mundial: “é o fato de que não reúne sob um foco
comum as regras de ordem e as que pertencem à esfera da política internacional”.
Essas reclamadas regras são parte da política internacional, reconhecida por
Martin Wight, na medida em que se somam a outros traços fundamentais que, em
conjunto, compõem o “sistema internacional moderno”: uma presente multiplicidade
de Estados soberanos, com mútuo reconhecimento das soberanias, em meio a uma
distribuição assimétrica de poder, praticando a comunicação por meio de
mecanismos regulares prevalentes e a defesa de interesses comuns para a
manutenção do próprio sistema, seja de equilíbrio de poder ou de segurança
coletiva. Para o sistema internacional de Wight, esses são os traços fundamentais
do sistema internacional moderno (OLIVEIRA, 2002).
Abstraindo o traço fundamental “normas jurídicas”, este tão considerado por
Martin Wight, a maioria das características do modelo wightiano não diverge da
teoria

realista

norte-americana

predominante.

Considerando,

como

causa

fundamental da guerra, a ausência de um governo internacional, ou seja, a anarquia
dos Estados soberanos, Wight (2002) também considera o fator realista “equilíbrio
de poder”, conceituando-o como “a política por intermédio da qual a maior parte dos
Estados procuraram, na maioria dos casos, obter sua autopreservação”, sendo certo
que, “enquanto a preocupação pela sobrevivência estiver em primeiro lugar, gerada
pela ausência de um governo internacional, as potências tentarão manter algum tipo
de equilíbrio entre si” (WIGHT, 2002, p. 185). Contudo, Wight contribuiria,
posteriormente, para as bases de uma via média. A perspectiva racionalista de
Wight sobre a guerra, por exemplo, faz chegar a conclusões que denotam, em sua
teoria, o reconhecimento de tensões e, “ao mesmo tempo, uma visão conservadora
das Relações Internacionais, típica de quem prioriza a ordem como valor essencial”
(TRENTO, 2008, p. 187).
Conforme Trento (2008), a “visão racionalista” de Wight sobre a guerra dá-se
diante do contexto de política do poder que, por ser nos moldes de uma sociedade
internacional, faz surgir espaço não só de conflito mas de cooperação, por meio do
Direito Internacional, do sistema diplomático e de outras instituições, como as
organizações internacionais influenciadoras de decisões. Tais instituições são partes
de um outro aspecto do racionalismo de Wight, desta vez referente à consideração
da guerra como um traço fundamental e duradouro do cenário internacional. Ao
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atribuir à guerra o particular termo “instituição”, Wight confirma o Racionalismo em
seu pensamento, porquanto visualiza um conjunto de usos e costumes consolidados
pela sociedade internacional. Esse conjunto compreende as instituições da
sociedade internacional, que se apresentam conforme a natureza: diplomacia,
alianças, garantias, guerra e neutralidade. A diplomacia é a instituição para negociar;
o arbitramento, para resolução de pequenas divergências; as alianças, instituições
para efetivar um interesse comum; e a guerra, a instituição para decidir o final das
divergências (WIGHT, 2002).
Esse Racionalismo, em que se vê cooperação e as ditas instituições na
sociedade internacional, é a ideia que vem atender a uma posterior conformação da
sociedade internacional, como uma sociedade interdependente e globalizada. Em tal
sociedade, a emergência de novos atores internacionais (como diversificadas
organizações) acompanha o aumento de fluxos das relações civis e comerciais, bem
como as políticas comuns entre vários atores internacionais, a realização de regimes
técnicos específicos e a constituição de “redes” de cooperação tecnológica, científica
e cultural (BEDIN, 2006).
O contexto dessa nova sociedade deu-se gradualmente, pela ocorrência, a
partir da Segunda Guerra Mundial, de uma ruptura do sistema mundial e
eurocentrista, de então, e de uma readequação dos Estados, que passaram a
buscar soluções de problemas – por meio de foros de discussão, contando com a
instituição de novos princípios que passaram a balizar as relações internacionais. De
fato, passa-se a assistir à contemporaneidade de interações sociais e culturais entre
os povos, às práticas capitalistas globais e às práticas interestatais, de caráter
público ou privado, revelando uma geral intensificação de interações transnacionais
ou supranacionais. Nesse cenário, o Direito Internacional, antes vilipendiado pelo
próprio Realismo, é colocado de volta às suas origens e é potencializada a
disseminação de ideias que, se não serviram para a resolução dos problemas do
mundo – como as guerras e as desigualdades econômicas e sociais entre os povos
– “pelo menos contribuíram como instrumento amenizador de tais distorções e que
mantêm viva a ideia de uma sociedade internacional e global que deve ter o homem
como primazia e referência central” (MENEZES, 2006, p. 576).
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1.4 O RACIONALISMO E A VIA MÉDIA: DIREITO, VALORES E VONTADE
Conforme Bedin (2006, p. 516), após a Segunda Guerra Mundial, foi construído
o que o autor considera como duplo caminho nas Relações Internacionais,
representando: “o da Guerra Fria (predominante) e o do reconhecimento da
importância das organizações internacionais e da crescente interdependência
(secundário)”. Enquanto o caminho da Guerra Fria expressou a bipolaridade, num
contexto de guerra improvável e de paz impossível (ARON, 2002), o caminho,
segundo Bedin (2006), do “reconhecimento das organizações internacionais e da
crescente interdependência” – embora muitas vezes negligenciado pela importância
da Guerra Fria – foi fundamental para compreender as transformações do mundo.
Apesar da importância do Realismo nas Relações Internacionais, e passado o
tempo aproximado de vinte anos (1919-1939) de experiência do Idealismo, esse
duplo caminho adveio no período de mudanças do pós-Guerra, que requeria o
estabelecimento da concepção de segurança coletiva e de uma organização
internacional mediadora de conflitos e relações das nações. O clamor por essas
mudanças coaduna-se com ideias do Racionalismo da Escola Inglesa, por já se falar
de uma sociedade participante de instituições comuns e ligada por conjunto comum
de regras. Afinal, chega o momento contemporâneo em que é perceptível a
existência de um
constante deslocamento do antigo sistema anárquico de relações de poder
entre Estados soberanos para um novo conjunto de arranjos bifurcados, e,
muitas vezes, incertos, no qual se desenvolve um mundo multicêntrico e
interdependente, composto por várias coletividades dispostas, na maioria
das vezes, à cooperação e à integração num cenário internacional mais
integrado e institucionalmente regulamentado (BEDIN, 2006, p. 527).

De fato, é o Direito, como conjunto comum de regras, que vai regular as
relações e amenizar as distorções das interações transnacionais, ensejando o
cenário institucionalmente regulamentado. Como já exposto, a ideia de sociedade
internacional remonta a Hugo Grotius, originada com a tradição jurídica clássica
(BUZAN, 1993). O Racionalismo, de perspectivas grociana e conservadora de quem
prioriza a ordem como valor essencial (TRENTO, 2008), é contemporâneo ao
momento de arranjos bifurcados de um mundo interdependente, onde as
coletividades se mostram dispostas à integração, num cenário internacional
institucionalmente regulamentado (BEDIN, 2006). Falta, até aqui, um certo
complemento, qual seja, a explicação, em certos pormenores, de como a Escola
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Inglesa fez-se racionalista para a sociedade internacional, valendo-se da tradição
jurídica clássica.
Considerado o pai do Direito Internacional moderno, Hugo Grotius (1583-1646)
estudou a realidade positiva, trazendo uma visão internacional mais laica, que o fez
dissociar-se de seus predecessores. Apesar da explosão interestatal do mundo de
sua época, Grotius preservou – sobremaneira, além de preocupações de ordem
moral – a importante noção da comunidade dos homens na terra. Em sua obra De
jure belli ac pacis (1625), ao diferenciar o direito voluntário – como um direito
positivo, derivado do costume e dos tratados –, do direito natural, Grotius aduz que
esse “emite regras transcendentes que os Estados devem respeitar, podendo os
seus súditos extrair de uma ordem injusta um direito de resistência à opressão”.
Admitindo a independência do Estado, procura também afirmar a unidade efetiva do
mundo, coordenado e dominado pelo direito natural, sendo certo que a sociabilidade
natural do homem não permite o isolamento estatal (DUPUY, 2004, p. 9, tradução
nossa).
Com o laicismo de cunho positivo com que distingue o direito natural
transcendente – a que o Estado deve respeito, sob pena de contestação dos súditos
formadores de uma comunidade de homens sobre a terra –, Grotius inspira os
ingleses que buscam o viés racionalista. Estadocentrismo, direitos e comunidade: as
características conformam-se e são concluídas com a solução pela via média, onde
o Direito faz seu papel. “Os racionalistas enfocam o elemento da interação entre os
Estados no cenário internacional, concentrando-se sobre as instituições criadas [...]
para possibilitar o intercurso mutuamente benéfico em ambiente anárquico” (WIGHT,
1991, apud. SOUZA, 2006, p. 131, itálicos do autor).
Segundo Souza (2006), a interação, por meio de instituições voltadas ao
“intercurso mutuamente benéfico”, constituiria um meio-termo racionalista, uma
moderação, entre a perspectiva realista e a idealista. Tal mediação remonta a
Aristóteles. Em conformidade com a ideia aristotélica de que a justiça é virtude que
se coloca superior as demais virtudes, e posicionando-se num meio-termo de sensos
(ARISTÓTELES, 2010), Wight leciona que as Relações Internacionais também
medeiam correntes de pensamento, cujos extremos, representados pelas ideias de
Maquiavel e Kant, servem “para que a posição central, representante da moderação,
acabe por ser privilegiada, carregando toda a carga de um conceito de justiça que se
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encontra na base intelectual da civilização ocidental” (WIGHT, 1991 apud. SOUZA,
2006, p. 132).
Quando a via média foi concebida, por meio da influência de valores ocidentais
(WIGHT, 2002), assim foi feito, diante da necessidade de compreender a sociedade
de Estados como modo de composição medianeira, preferível às ideias
representadas pelo constante estado de guerra (Maquiavel), de um lado, e pela
concepção direcionada, normativamente, de que se deve estabelecer a civitas
maxima (Kant), de outro. Essa ideia situada entre a política de poder (raison d’état) e
a defesa absoluta de práticas conformes à moral individual (“faça justiça, ainda que o
mundo pereça em razão disso”) é a ideia que justifica a defesa da noção racionalista
de moralidade internacional, criada na sociedade europeia de Estados. As normas
jurídicas, segundo os teóricos da Escola Inglesa, constituem esse meio-termo,
fazendo o Direito Internacional atuar como mecanismo regulador das áreas de
convergência ou complementaridade entre os interesses estatais (SOUZA, 2006, p.
133-134).
Além disso, o Direito Internacional – já em relação à ordem na política mundial
– tem funções importantes e variadas, como a de expressar as regras de
coexistência

dos

Estados

e

demais

atores

da

sociedade

internacional

(compreendendo regras de limitação à violência, regras de acordos entre atores e de
de independência dos Estados). Tem, também, a função de colaborar na
mobilização de aceitação das regras da sociedade internacional, inclusive porque os
governos calculam ser interessante cumpri-las, na medida em que hesitam em
adquirir a reputação de não lhes obedecer. Dentre outras mais, tem, ainda, a função
de atuar como instrumento pelo qual os Estados anunciam suas intenções, oferecem
garantias mútuas e conferem solenidade aos acordos, criando, portanto, a
expectativa de sua permanência (BULL, 2002).
Barry Buzan (1993) expõe que Realismo e a Teoria Inglesa dialogam entre si,
num contexto em que a sociedade internacional pode emergir como um resultado
natural da lógica da anarquia. Esse resultado natural (qual seja, enfatizando, a
emergência da sociedade internacional como resultado da lógica anárquica) acaba
respondendo a questões sobre a expansão da sociedade internacional europeia,
fazendo com que tal lógica compreenda uma função contributiva, que admite e
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analisa a existência, nos moldes da Escola Inglesa, de uma sociedade internacional
contemporânea que é multicultural e global.
Essa sociedade assiste ao retorno da ramificação internacionalista do Direito,
“há muito polarizada em torno da descolonização e do desenvolvimento, em direção
a valores ocidentais mais tradicionais – defesa dos direitos humanos, afirmação de
princípios universais e desconfiança em relação à soberania do Estado”
(CAMBACAU; SUR, 2010, p. 674, tradução nossa). Esses valores ocidentais,
quando pensados no atual contexto do Direito Humanitário, acabam num preventivo:
“a defesa dos valores democráticos e a intervenção, em situações em que verificam
violações maciças e reiteradas de direitos humanos, genocídio e crimes contra a
humanidade, representam elementos de uma estratégia de prevenção de conflitos”
(CRESCENZI, 2007, p. 257, tradução nossa).
Em outras palavras, em meio à emergência de uma sociedade internacional
como resultado da lógica anárquica – em que há maior defesa dos direitos do
indivíduo e até desconfiança em relação à soberania do Estado –, os valores mais
tradicionais sobressaem, a ponto de ficarem configurados tanto os meios de
proteção quanto uma verdadeira estratégia de prevenção. Tanto assim, que a
assistência às vítimas de conflito tornou-se um instrumento de políticas estatais, as
quais, embora atenuando consequências sem atingir as origens, servem como
justificativa para uma intervenção mínima, permitindo aos Estados informarem-se no
terreno e, ainda, satisfazerem à opinião pública (CAMBACAU; SUR, 2010).
A esta altura, afirma-se que o Direito Internacional e, mais precisamente, o
Direito Internacional Humanitário interagem com as Relações Internacionais,
porquanto valores comuns da sociedade internacional passam pelos crivos e
clamores do interesse coletivo nessas interações. Na política internacional, as regras
são aplicadas entre Estados, quando estes, em consentimento, interagem com
valores e interesses em comum. Essa ideia de sociedade internacional, em que o
direito é instrumento que serve a interesses ambientais, econômicos e humanitários,
entre outros, é ideia que sustenta um sistema internacional.
Assim, a conjuntura humanitária internacional e a atuação dos tribunais
humanitários, como típicas instituições da sociedade internacional, são aqui
analisadas, nesta pesquisa, com base na teoria racionalista de Relações
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Internacionais, frente à realidade de uma sociedade internacional formada pela
interação de Estados detentores de valores e interesses comuns, sejam de cunho
altruístico ou mesmo (anarquicamente) egoístico. É com essa teoria da Escola
Inglesa, que se consegue a lente adequada, em Relações Internacionais, para
analisar a responsabilidade de comando por atos de subordinados, porquanto
tratados,

organizações

e

tribunais

humanitários

ficam

aceitos

e

melhor

compreendidos pela perspectiva internacionalista.
Com base nessa teoria, pode-se dizer que o Direito Internacional, ainda que
porventura atenda a interesses de poderosos, serve à proteção de pessoas, à
prevenção de conflitos e, até mesmo, a uma política de Estado nas Relações
Internacionais – todas, para este presente estudo, por meio do Direito Internacional
dos Conflitos Armados, de onde se extrai o instituto da responsabilidade de
comando. Ao servir à proteção de pessoas e a políticas de Estado, o Direito e sua
teoria positivista guardam ligação com as Relações Internacionais e sua teoria
racionalista inglesa, por meio de uma vontade comum, existente entre vários atores
da sociedade internacional. Mesmo em meio à anarquia internacional, esses atores
reconhecem a necessidade de positivação e desenvolvimento de um direito voltado
para a responsabilização do comando em situações de conflitos armados. A vontade
advinda desse reconhecimento e da própria situação de anarquia constitui um fator
motivador do sistema de crescimento da responsabilidade individual internacional,
seja no contexto político, seja no jurídico.
Nesse sentido, Juspositivismo e Escola Inglesa são teorias que se
complementam, servindo como lentes teóricas que, embora pertencentes a distintas
áreas do conhecimento, tangenciam-se, na medida em que permitem observar o
fator vontade, como um fator que estabeleceu um processo de consolidação das
próprias normas de responsabilidade de comando. Para observação dessa vontade,
com dupla lente teórica, é preciso ver a sociedade internacional com certa
assimetria, porquanto os Estados têm culturas e necessidades diferentes. Em razão
dessa sociedade internacional assimétrica, a vontade comum não pode ser vista
como uma vontade oriunda de um consenso universal.
Tecidas essas considerações teóricas e ultrapassado o capítulo seguinte,
sobre a responsabilização individual no pós-Guerra e sua importância histórica, a
pesquisa detém-se no âmbito de ilícitos denunciados em virtude dos eventos dos
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Bálcãs. O recorte temporal é a década de 1990, posto ser período que contém maior
número conhecido de ocorrências, que tiveram as respectivas responsabilizações
individuais providas, e período que culminou na positivação das normas de
responsabilidade de comando no Tratado de Roma.
Em ambas as situações, o Positivismo Jurídico inovador de Hart (2011) – por
meio de regras secundárias de reconhecimento, que legitimam as autoridades que
celebram tratados internacionais – concilia-se, como visto por Armstrong, Farrell e
Lambert (2007), com o contexto político internacional, na forma do Racionalismo de
Bull (2002) – por meio de regras oriundas de valores e interesses comuns, que se
somam a uma interação de cooperação na sociedade de Estados. Assim, nos
exames desses conflitos armados, o Juspositivismo e o Racionalismo conjugam-se
por meio do Direito Humanitário, que, carregado de valores comuns de proteção
humanitária, soma-se à cooperação entre Estados, expressando a sociedade
internacional, no melhor sentido da teoria inglesa. No que tange às Relações
Internacionais, portanto, é essa a essência do marco teórico desta pesquisa,
baseando-se na teoria da Escola Inglesa.

1.5 A METODOLOGIA CIENTÍFICA UTILIZADA NESTA PESQUISA
Seguinte a este referencial teórico e metodológico, o segundo capítulo – que
vem tratar de antecedentes da responsabilidade e de tribunais ad hoc do pósGuerra, trazendo um breve histórico do Direito Humanitário e do início da
responsabilização individual internacional – é capítulo que objetiva mostrar o
contexto em que se foram consolidando as ideias iniciais de responsabilização.
Por essa razão, no segundo capítulo, valeu-se de método descritivo, por meio
dos procedimentos bibliográfico e documental, além do procedimento relativo ao
mapeamento de processos. O procedimento bibliográfico contou com a consulta de
obras de autores do Direito Internacional, de Relações Internacionais e de Ciências
Sociais, no que coube, abrangendo livros, artigos acadêmicos e teses, todos
direcionados a contextualizar as características iniciais do ideário responsabilizante,
com o respectivo momento histórico. Tais características, desse afã de
responsabilizar, não chegaram a constituir elementos essenciais do instituto da
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responsabilidade de comando propriamente dito, mas somente sinais germinais do
desejo internacional de responsabilizar indivíduos por crimes de guerra.
O procedimento documental, por sua vez, no mesmo segundo capítulo,
compreendeu a coleta e a seleção de textos oficiais, originados de Estados,
tribunais,

organizações

internacionais

e

discursos

de

autoridades.

Esses

documentos – constituídos de atos conjuntos dos Países Aliados, cartas dos
Tribunais Militares, relatórios de julgamentos, resoluções das Nações Unidas e
discursos em seus órgãos – foram direcionados a dar suportes, de ênfase e de
detalhe, à natureza descritiva desse capítulo, iniciado com o procedimento
bibliográfico. Tais documentos e seus detalhes beneficiaram a metodologia utilizada,
porquanto, acredita-se, possibilitaram que o rastreamento contribuísse para dar uma
base para a análise da questão proposta, desde os primórdios da responsabilização
internacional do indivíduo, gênese da atual responsabilidade de comando.
Nesse segundo capítulo, são analisadas as seguintes atividades, incluídas no
process-tracing, que constituem instituição de regras e construção de precedentes:
parte 1, criação do Tribunal de Nuremberg e proclamação de sua Carta; parte 2, o
Julgamento de Nuremberg; parte 3, positivação das normas da “Lei 10”, do Conselho
de Controle, e sua aplicação pelos Tribunais Militares das Zonas de Ocupação; parte
4, criação do Tribunal de Tóquio e proclamação de sua Carta; e parte 5, julgamentos
do Extremo Oriente. O segundo capítulo trata dos antecedentes da responsabilidade
de comando, para contextualizar que a mesma é advinda de uma ideia inicial de
responsabilização do indivíduo, no âmbito internacional.
O terceiro capítulo, que vem tratar da responsabilidade de comando por atos
de subordinados, dessa vez como instituto jurídico, é o capítulo predominantemente
empírico deste trabalho, onde se opera a metodologia qualitativa, também por meio
do procedimento de mapeamento de processos (process-tracing). Nesse capítulo, os
procedimentos bibliográfico e documental são ainda mais utilizados para subsidiar a
coleta de evidências encontradas no rastreamento. Assim, ao par do conjunto de
livros, artigos e teses consultados em bibliografia – que propicia um natural
acréscimo de informações –, o mapeamento de processos é também subsidiado
documentalmente, por meio de tratados internacionais, pronunciamentos oficiais,
resoluções de organizações internacionais e atos de processos judiciais, como
decisões e provisões das cortes.
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A justificativa de opção pela utilização do process-tracing já se inicia com a
argumentação de Borges (2007, p. 55), segundo a qual “o mapeamento de processo
deve ser entendido basicamente como uma técnica para análise e identificação de
mecanismos causais”. De fato, o problema desta pesquisa – em que se questiona
como se desenvolveu o instituto da responsabilidade de comando, perante a
sociedade internacional e seus tribunais – remete mesmo a uma ideia de nexo
causal. Inobstante, Silva e Cunha (2015, p. 107) expõem que o mapeamento de
processos “tem se mostrado muito útil para analisar fenômenos complexos, situados
historicamente, cujas explicações demandam a articulação de diferentes fatores,
como os estruturais, institucionais, sociais, dentre outros”. No caso concreto desta
pesquisa, esses fenômenos podem ser indicados (i) por fatores institucionais (como
aliança, guerra, direito, assinatura de um tratado protetivo e a própria criação de uma
corte internacional) e (ii) por fatores morais ou de empatia (como repúdio, garantia,
proteção, solidariedade, humanismo e valores comuns da sociedade internacional).
Ainda justificando, lembra-se de que Cinelli (2016) expõe que a positivação do
Direito Internacional Humanitário vem ocorrendo de modo gradual, razão pela qual
se entende que “evolução” e “gradação” estão relacionadas às análises desta
pesquisa, por sua vez, feita sobre um contexto evolutivo. Logo, escolhe-se o
procedimento metodológico de process-tracing, principalmente, porque o mesmo
possibilita pesquisar sobre evoluções ou desencadeamentos ocorridos num
processo histórico, envolvendo explicações de sequência de eventos na qual fatores,
de tempos diferentes, contribuem para um resultado (MAHONEY, 2015). De fato,
certas sequências de tratados e decisões judiciais podem conter fatores – como
institucionais e morais – que, mesmo posicionados em tempos diferentes,
contribuem para um resultado relevante, como, por exemplo, a consolidação de
determinado entendimento sobre o “efetivo controle da tropa”, um dos elementos
atuais da responsabilidade de comando.
Portanto, entende-se que o rastreamento de processo, no presente estudo,
pode ser utilizado para observar fenômenos que se associam a atividades variadas,
efetuadas por entes diversos, como a celebração de normas internacionais, pelos
Estados, e a prolação de decisões criminais, pelos tribunais humanitários. Em cada
fase do mapeamento, ou seja, cada julgamento ou colocação de norma – analisando
decisões judiciais (jurisprudência) e declarações, relatórios e discursos (tratados) –
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busca-se identificar o elemento variável, que é a vontade da sociedade internacional
no sentido de positivar normas de responsabilidade de comando.
Nesse terceiro capítulo, faz-se uma abordagem da assintaura do Protocolo I de
1977, constituindo a parte 6 do mapeamento. Após, trata-se do contexto da Guerra
da Bósnia e da Resolução 827, do Conselho de Segurança da ONU, como parte 7
do mapeamento, criando o Tribunal para a Ex-Iugoslávia, com a novidade normativa
em sua Carta – que trouxe a primeira regra de responsabilidade de comando
positivada em estatuto de corte. Espera-se, assim, explicar o contexto político que
ensejou a criação do Órgão e deixar completa a sequência histórica de tribunais que,
nas suas respectivas atuações, contribuíram de algum modo para a gênese da
responsabilidade de comando.
Ainda no mesmo capítulo, em seguida, são examinadas as atividades cujas
regras e precedentes não são mais os antecedentes do instituto, mas representam
partes construtoras do mesmo. A criação do Tribunal Penal Internacional para a ExIugoslávia e alguns de seus julgamentos são analisados em separado, posto que as
evidências obtidas não mais implicam o processo embrionário da responsabilidade
de comando, mas a substancial abordagem dos elementos desse instituto jurídico.
As atividades examinadas são aquelas cujas manifestações observáveis, a
serem coletadas, já constituem elementos conceituais da responsabilidade de
comando. São as atividades referentes: às partes 8 a 14, compreendendo os
julgamentos de Zejnil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić, Zlatko Aleksovski,
Tihomir Blaškić, Dario Kordić e Mario Čerkez, todos por se referirem à temática da
responsabilidade de comando; e, finalmente, à parte 15, relacionando-se à
assinatura do Tratado de Roma, criando o Tribunal Penal Internacional e as normas
em seu Estatuto. O foco nessas partes justifica-se, porque os processos judiciais dos
indivíduos indicados foram considerados casos-chave, para o instituto da
responsabilidade, porquanto se pode encontrar as respectivas remissões em
julgamentos

de

outros

réus,

como

verdadeiros

precedentes

consolidados

(CASSESE; GAETA, 2013; MUNDIS, 2003; SLIEDREGT, 2003). A atividade de
elaboração do Tratado de Roma, por sua vez, merece foco porque trouxe consigo o
atual Tribunal Penal Internacional e seu Estatuto (1998), pelo qual foram positivadas
as vigentes regras detalhadas de responsabilidade de comando por omissão dos
subordinados.
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Considerando que precedentes dos tribunais, conforme a tradição anglosaxônica, são também considerados como normas positivadas (FRANÇA, 1971),
busca-se, em cada evento, indicadores de uma vontade comum da sociedade
internacional, para com o Direito Humanitário, de modo que o resultado seja alguma
espécie de positivação de regra, que se refira a algum elemento da responsabilidade
de comando. Assim, indicadores volitivos da sociedade internacional, em matéria de
Relações Internacionais, são referenciados com precedentes e regras que denotam
normatividade da responsabilidade de comando, em matéria de Direito Internacional.
Eis, portanto, um estudo realizado sob dupla lente teórica. Valendo-se da
perspectiva de Beach e Pedersen (2013), tem-se que, em cada atividade analisada,
as manifestações observáveis, advindas das inferências de identificação da vontade,
são as manifestações cujas coletas formam as evidências de interesse, quais sejam,
os próprios elementos da responsabilidade de comando.
Evidências extraídas de cada observação, referente à atividade de cada parte
do processo, podem indicar jurisprudência ou norma em cartas e tratados que
contribuiu para a consolidação da responsabilidade de comando, como é concebida
atualmente. Assim, uma atividade normativa, de celebração de certo tratado
humanitário, e uma atividade judicial, de decisão sobre um crime de guerra, são
consideradas atividades distintas, exercidas por entes diversos (Estados e tribunal),
de diferentes partes do processo evolutivo da responsabilidade de comando. As
evidências extraídas de cada parte, sejam novas regras escritas, sejam novos
precedentes, constroem o “traçado” da responsabilização.
Por sua vez, nesse traçado, as evidências antecedentes e subsequentes
(sejam por regras celebradas, sejam por regras postas por meio de precedentes)
possuem liames entre si, posto que se encontram em um verdadeiro rastro. Para a
verificação desses liames, ou seja, verificação da pertinência entre uma norma
positivada anterior e a posterior, é utilizado o método de interpretação reconhecido
por Alexy (1991), que, dentre os demais critérios, apresenta o da argumentação
semântica, que pode ser aplicado para fundamentar a interpretação ou para
defender que a mesma seja, pelo menos, possível. Segundo Reimer (2001), a
argumentação semântica compreende a interpretação que, antes entendida
gramatical, vale-se de argumentos sintáticos e morfológicos e, de modo mais amplo,
também de argumentos advindos da integralidade dos dados linguísticos contidos na
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norma – em especial, os campos semânticos de termos e expressões (REIMER,
2001).
Com isso e nos passos de Möllers (2017), em se admitindo que a concepção
das expressões utilizadas pelo emissor da norma pode receber mudanças, no curso
do tempo, a argumentação fará remessa a vocábulos e expressões de mesmo
campo semântico, que poderão constar no Direito positivo que estiver em vigor, no
momento de emissão da norma (MÖLLERS, 2017). Dessarte, nesta pesquisa, a
argumentação semântica é o critério jurídico-metodológico aplicado no rastreamento,
para confrontar as expressões e os termos textuais normativos de uma positivação,
que seja antecedente, com expressões e termos de uma positivação subsequente,
buscando os liames para o rastreamento.
Tendo em vista o duplo referencial teórico desta pesquisa – como já abordado,
baseado no Positivismo jurídico e na Escola Inglesa de Relações Internacionais –,
ou seja, considerando que, para fins desta pesquisa, já se pode deduzir uma teoria
da literatura existente, fica válida a opção de operar o process-tracing por meio do
ensinamento de Beach e Pedersen (2013), que propõem o theory-testing.

Mais

precisamente, para cada parte do processo, para cada evento, cada celebração de
norma internacional ou formulação de precedente em tribunal humanitário, valeu-se
da modalidade de “teste de teoria”, por meio da qual se utiliza uma teoria da
literatura existente e testa se há evidência de que uma causa esteja realmente
presente em um dado caso (BEACH; PEDERSEN, 2013).
Conforme ensinam Derek Beach e Rasmus Pedersen (2013), o process-tracing
por teste de teoria (theory-testing) é efetuado no seguinte modo: após a concepção
do mecanismo causal (1º passo), esse é operado em cada atividade sequencial (2º
passo), de onde se coleta a evidência diante de manifestações fenomenológicas que
se pode observar (3º passo). Um agrupamento de evidências, coletadas de cada
parte do mecanismo, pode constituir o conjunto sequencial de elementos que
demonstram, no caso, o desenvolvimento do instituto da responsabilidade de
comando no Direito Internacional dos Conflitos Armados.
Tal raciocínio é possível, porquanto se parte de uma premissa sustentável,
diante do referencial teórico já apresentado. Conforme o Juspositivismo, a norma
internacional é válida, quando é posta por autoridade que é legitimada pela vontade
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dos Estados (DINH; DAILLIER; PELLET, 2003). Conforme a Escola Inglesa, existe a
sociedade internacional, quando um conjunto comum de regras e instituições se
somam à interação da cooperação, em meio a valores e interesses comuns (BULL,
2002). Como a sociedade internacional existe, existe um conjunto comum de regras
que se soma a uma postura de cooperação; logo, são regras que só podem ser
aceitas se originadas por meio de uma vontade comum.
Daí, partindo da premissa de que as normas de Direito Internacional são
resultados da vontade comum, assume-se que a vontade da sociedade internacional
produz a positivação das normas de Direito Internacional. Dessa literatura existente,
conforme Beach e Pedersen (2013), deduz-se, então, uma teoria: a “vontade comum
da sociedade internacional” produz a “positivação das normas de responsabilidade
de

comando”.

Logo,

em

cada

atividade

analisada,

procura-se

identificar

manifestações de vontade, da sociedade, de deixar positivada alguma norma de
responsabilidade de comando.
Contudo, no caso específico desta pesquisa, ao se conceituar o mecanismo
causal e operá-lo nas atividades examinadas – seja em positivação direta de um
tratado, seja em consolidação de uma nova interpretação normativa sobre
responsabilidade de comando –, a inferência é feita por meio de uma variável
somente, abstraindo-se as outras. Nesse sentido, as outras possíveis variáveis do
caso são tomadas como constantes. Em outras palavras, assume-se que a “vontade
comum da sociedade internacional” é a variável que interfere, sozinha, na
“positivação das normas de responsabilidade de comando”.
É o critério ceteris paribus, segundo o qual todos os demais elementos são
iguais. As demais variáveis são isoladas e somente uma é escolhida para análise.
Na lição de José Mora (2000), em seu Dicionário de Filosofia, ceteris paribus:
Pode ser traduzido por “mantendo-se todas as coisas iguais”, “em condições
idênticas”, “nas circunstâncias esperadas”, “em condições normais”. A
cláusula ceteris paribus restringe o alcance de orações declarativas.
Consideremos a oração “A causa B”. Caso se modifiquem as condições em
que se encontra A, pode ocorrer que este não cause B, entendendo-se por
isso, afirme-se ou não explicitamente, que A causa B ceteris paribus.
(MORA, 2000, p. 436).
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A condição ceteris paribus é aceita e aplicada na metodologia científica, razão
pela qual Henderson (2017)2 clarifica que diversos autores, como Kincaid (1990)3 e
McIntyre (1996)4, defendem que generalizações ceteris paribus podem ser utilizadas
em Ciências Sociais, tendo os mesmos sustentado, inclusive, que tais condições
podem assumir o papel de lei – podendo-se falar de “lei ceteris paribus”, para se
fazer inferências. A justificativa da escolha do critério ceteris paribus dá-se pela
necessidade de delimitação dos exames de diversos eventos, ou de restringir o
alcance das assertivas relacionadas, conforme a concepção de Mora (2000). Sem a
delimitação das variáveis, no caso desta pesquisa, torna-se-ia inviável focar nas
manifestações observáveis de cada atividade, de modo que as mesmas se
pudessem traduzir em evidências suficientes, para a montagem do traçado que se
deseja. Afinal, o que se espera, com o “teste de teoria” em questão, não é inferir
outros nexos causais com precisão, mas, precipuamente, obter evidências de
elementos teóricos da responsabilidade, por meio de coleta referenciada e, portanto,
mais segura.
De fato, são diversos os eventos examinados no processo. Ao se verificar nexo
causal entre “vontade da sociedade internacional” e “positivação das normas de
responsabilidade

de

comando”,

procura-se

efetuar

o

mapeamento

do

desenvolvimento, ou seja, da construção de cada elemento constitutivo desse
instituto jurídico. Esse mapeamento compreende diversos momentos ou partes, que,
como já exposto, referem-se a atividades normativas ou judiciais.
Quanto aos livros consultados, a relevância de cada obra é dada de modo
seletivo, posto que algumas, de fato, servem para referir ou contextualizar, apenas.
A maioria, entretanto, serve para embasar, doutrinariamente, a abordagem do tema
e para, em caso de obras mais recentes, obter informações novas da bibliografia
especializada. No que respeita a artigos acadêmicos, teses e relatórios, a relevância

2

“David Henderson é professor de Filosofia, pela cátedra Robert R. Chambers, na Universidade de
Nebraska, Lincoln. Em seus interesses, incluem-se a explicação e a sua relação com a
interpretação, nas Ciências Sociais. Seu trabalho mais recente foca em normas e seu respectivo
papel explicativo nas Ciências Sociais” (MC’INTYRE; ROSENBERG, 2017, p. xvi, tradução nossa).
Por tais referências, atribui-se confiabilidade à lição do autor.
3
KINCAID, Harold. Defending laws in the Social Sciences. Philosophy of the Social Sciences, v. 20,
number 1, p. 56-83, 1990, apud. Henderson (2017, p. 105).
4
MC’INTYRE, Lee. Laws and explanation in the Social Sciences: defending a Science of Human Behavior. Boulder (CO): Westview, 1996, apud. Henderson (2017, p. 105).
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dá-se pela especialização dessas fontes. Para fins deste estudo, o atributo da
especialidade busca conferir a objetividade, quanto às informações buscadas.
No que se refere a fontes documentais além das emitidas por Estados e
entidades de natureza pública, têm-se textos da mídia e informativos institucionais
obtidos em busca geral, nos sítios eletrônicos (indicados na parte de referências
desta pesquisa), pela via da Internet. São relevantes, em virtude de seus conteúdos
informacionais, todos de cunho instrutivo. Quanto ao acesso a fontes documentais
oficiais e à sua relevância, cabe informar que os documentos oficiais recebem maior
atenção,

acrescentando-se

que

alguns,

por

serem

mais

antigos,

foram

disponibilizados por entidades privadas que compilaram os respectivos textos. É o
caso dos documentos de processo do Tribunal de Tóquio. Diferentemente, os
documentos do Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia e os do Tribunal
Penal Internacional são obtidos na forma de suas próprias laudas, posto que o último
disponibiliza tais documentos, por meio de seu sítio eletrônico, e o primeiro, por meio
de um consórcio de instituições acadêmicas, face ao término do respectivo mandato
da corte, em 2017.
Pontualmente, incluem-se, em documentos oficiais, alguns outros que, embora
de natureza pública, são mantidos em arquivos de entidades destinadas à memória
e ao interesse da Ciência, como, por exemplo, a National Diet Library, que
disponibiliza as Declarações de Cairo e de Potsdam, ambas consideradas, por essa
instituição, como documentos antecedentes à Constituição do Japão, após a
Segunda Guerra. Assim, têm-se documentos oficiais obtidos em sítios eletrônicos de
entidades acadêmicas, entes estatais (sejam judiciários ou não), organizações
internacionais e tribunais humanitários.
Com relação à Guerra da Bósnia, artigos e textos doutrinários são analisados
em conjunto com documentos oficiais do Tribunal Penal Internacional para a ExIugoslávia, com seu respectivo Estatuto e com as Convenções de Genebra e seus
Protocolos Adicionais. São examinados, primordialmente, os próprios autos dos
processos criminais, relativos a todos os casos estudados, como fontes primárias,
imediatas, para as análises desejadas. Quanto à responsabilidade de comando
referente ao Tratado de Roma, no âmbito do Tribunal Penal Internacional, conta-se
com a pesquisa documental, no que se refere ao processo de criação da corte e seu
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Estatuto, face à sua contemporaneidade. O exame incide, portanto, nos documentos
diplomáticos existentes e na literatura especializada sobre aquele Tribunal.
Em espécie, além dos próprios textos de convenções internacionais e de
manifestações estatais e de organizações internacionais públicas, os documentos
oficiais também se constituem em: resoluções, como as cartas de tribunais;
relatórios e decisões das cortes; e atas, relatórios e resoluções referentes às
sessões técnicas e diplomáticas que levaram às assinaturas de tratados. Tais
documentos são obtidos por meio da Internet. Esses documentos oficiais são
relevantes, porque, além da oficialidade, conferindo confiabilidade das informações
buscadas, eles indicam: (i) os fatores articulados, que explicam a ocorrência das
atividades de decisões judiciais e de assinaturas de cartas e tratados; (ii) as próprias
normas positivadas, sejam celebradas ou postas em julgados; (iii) o contexto
internacional humanitário (como nos relatórios contidos nas sentenças criminais, por
exemplo); e (iv) os elementos que caracterizaram responsabilidade de comando e o
tratamento que foi dado à mesma, por certos atores e pelos órgãos de julgamento.
Da enumeração acima e por meio desses documentos, nota-se que se busca
cobrir o necessário, para atingir os dois objetivos específicos deste estudo. Para a
pesquisa, conta-se com a ajuda de tais documentos oficiais, no sentido de que
importantes elementos de responsabilização podem ser extraídos dos mesmos,
inclusive como fonte imediata e primária – especialmente nos casos de decisões
judiciais. A compilação dos elementos extraídos, dada a especificidade dos mesmos,
possibilita melhor exame do conjunto coletado.
Todas essas fontes, em termos de metodologia, são úteis para a verificação da
existência

da

vontade,

da

sociedade

internacional,

pressionando

por

responsabilização individual e positivação de normas sobre a responsabilidade de
comando, seja por meio de tratados, seja por meio de precedentes jurisprudenciais,
ocorridos em sequência, contextualizada pela articulação de fatores institucionais e
morais das Relações Internacionais. No final, são alcançadas as inferências
desejadas, que colaboram para a resposta do problema de pesquisa, fazendo com
que o tratamento gradualmente dado à responsabilidade de comando, por atos dos
subordinados, fique esclarecido, terminando por deixar descrito o desenvolvimento
desse instituto do Direito Internacional dos Conflitos Armados.
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2 OS ANTECEDENTES DA RESPONSABILIDADE E OS TRIBUNAIS MILITARES
O presente capítulo visa à contextualização de como se deram as ideias iniciais
de uma responsabilização do indivíduo no âmbito internacional. Embora ainda não
se falasse, em termos técnicos, de uma responsabilidade de comando, ocorreu um
movimento em favor, até o imediato pós-Guerra, do ideal de responsabilizar o
indivíduo – tendência que foi resultando, gradualmente, em normas internacionais.
Dentre essas normas, incluem-se as de responsabilidade de comando, nos termos
em que esse instituto jurídico é hodiernamente concebido. Ao tratar dos passos
iniciais de uma responsabilização internacional do indivíduo, o capítulo colabora para
a resposta à pergunta central do estudo, porquanto mostra a fase embrionária de
parte do que viria a ser, posteriormente, a própria responsabilidade de comando.
A responsabilidade de comando tem sua origem no Direito Internacional
Humanitário, que, por sua vez, é fruto das primeiras normas de guerra, existentes
desde a Antiguidade, por contribuições de sociedades antigas que chegaram a
destacar-se pelo desenvolvimento de um pensamento humanitário em face do
inimigo (SOUSA, 2011). Passando pelos códigos de conduta dos cavaleiros, na
Idade Média, e pelo tratamento oficial dado aos assuntos da guerra, no período do
Iluminismo (AMBACH, 2015), chegou-se às concepções de Hugo Grotius, cujo
humanismo avançou ao tempo em que se passou a desejar a criação de
organizações humanitárias e a codificação das normas de guerra (SOUSA, 2011).
Em meio a esse desejo de codificar, os crimes de guerra foram os primeiros
delitos que ensejaram buscas pela responsabilização internacional, em especial, nos
julgamentos de Leipzig, onde foi imputada a violação de leis e costumes da guerra
aos soldados alemães, pelas atrocidades durante a Primeira Guerra. A base de
Direito Internacional para a “criminalização de tais ofensas foi a Regulação anexa à
IV Convenção da Haia de 1907, embora deva ser frisado que este instrumento não
continha disposições precisas sobre a determinação da responsabilidade”
(ACEVEDO,

2007,

p.

289,

tradução

nossa).

Ainda

que

fracassada

a

responsabilização em Leipzig, o episódio serviu para estimular o interesse em uma
instituição internacional, desencadeando um certo desenvolvimento em prol da
responsabilização do indivíduo, por meio da criação da Corte Permanente de Justiça
(1922-1946), na Haia, além das discussões, na Liga das Nações, a contar dos anos
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de 1930, sobre a possibilidade de uma corte criminal de âmbito internacional
(SCHOUTEN, 2014).
Essa

noção

de

responsabilização

do

indivíduo

começaria

a

ser

internacionalizada um pouco mais tarde. O marco inicial de uma internacionalização
significativa da responsabilidade individual, incluindo-se a responsabilidade de
comando, foi o período imediatamente após a Segunda Guerra, por meio dos
julgamentos dos nazistas e dos japoneses vencidos, com maior destaque ao
Tribunal de Nuremberg e ao Tribunal de Tóquio. A chamada responsabilidade de
comando “por ação” foi internacionalizada pelo Tribunal de Nuremberg; a
responsabilidade

de

comando

“por

omissão”,

por

sua

vez,

teve

sua

internacionalização efetivada pelo Tribunal de Tóquio (PEREIRA, 2010).
Contudo, está-se a falar de internacionalização de uma responsabilização, mas
não exatamente da efetividade dessa ideia que foi disseminada. Com efeito, apesar
de as raízes da moderna doutrina da responsabilidade de comando poderem ser
encontradas nas Convenções de Haia de 1907, a concepção de processar
comandantes com base nessa responsabilidade não foi efetivada, logo após a
Primeira Guerra Mundial. A efetivação dessa responsabilização passou a ocorrer
após a Segunda Guerra, mediante julgamentos que envolveram alemães e
japoneses, nos quais foi invocada uma doutrina para a responsabilidade de
comando, como base para estabelecer um liame criminal. Entretanto, em termos de
regras positivadas, as Cartas regradoras dos Tribunais de Nuremberg e Tóquio eram
silentes, no que tangia ao liame criminal baseado na responsabilidade de comando.
Assim também ocorrera no caso Yamashita, antes mesmo de Tóquio, e na
elaboração da “Lei n. 10” do Conselho de Controle, cujos textos também não
continham previsão específica de responsabilidade de comando (MUNDIS, 2003).
Mesmo em se considerando que os avanços principais da responsabilidade de
comando deram-se após a Guerra da Bósnia (MUNDIS, 2003) – mas sem se poder
ignorar a importância e o simbolismo dos Tribunais de Nuremberg e Tóquio
(CASSESE; GAETA, 2013) –, faz-se, neste capítulo, uma abordagem desses dois
Tribunais, procurando os aspectos gerais de contexto, de tipificação de crimes e de
responsabilização individual internacional.
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2.1 DIREITO HUMANITÁRIO E A RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL
A ordem que protegia a pessoa e a liberdade com certos princípios, embora
fossem amenizações, ainda não seriam suficientes, diante de uma falta de
formalização, que organizasse o Direito Humanitário e lhe desse efetividade:
O Direito Humanitário pelo menos até a Revolução Francesa era muito mais
consuetudinário que formalizado. E não é de se estranhar que apenas um
século depois tenha surgido a ideia de codificar de forma universal as
normas de guerra, com a primeira Conferência Internacional de Genebra e o
nascimento da Cruz Vermelha Internacional, afinal os que fazem a guerra
sempre tentam escapar do controle da lei (SOUSA, 2011, p. 52).

Surgiram as ideias de codificação universal das normas de guerra e de um
órgão de proteção. Segundo Facciolli (2015), foi em Solferino, ao norte da Península
Itálica, em 1859, após dura batalha entre soldados austríacos e franco-piemonteses,
que ocorreu o episódio que seria o marco da causa humanitária. O comerciante
suíço Henry Dunant, em viagem de negócios, para encontrar Napoleão III e obter
apoio a uma companhia de Gênova, cujos interesses representava, transitou
próximo ao local da Batalha de Solferino e, sensibilizado com o horror e o sofrimento
vistos, organizou um improvisado serviço de socorro, com o auxílio de mulheres e
demais civis que habitavam ao redor. Sua experiência única, registrada
marcantemente em seu livro Un souvenir de Solférino (1862), convenceu as
pessoas, na época, da necessidade de criação de um organismo independente,
neutro e devidamente aparelhado para o auxílio às vítimas em conflitos. Estavam
consumados os fatos germinais da criação da atual Cruz Vermelha e do
reconhecimento da importância do Direito Internacional Humanitário nos dias atuais
(FACCIOLLI, 2015).
Desde as primeiras normas de guerra (contributos da Antiguidade) até os
tratados atuais (que compõem os ramos de Genebra, Haia e Nova York), ocorreu
evolução das regras humanitárias, formadoras de um Direito desenvolvido
internacionalmente.

O

mencionado

interesse

da

ONU,

na

promoção

do

desenvolvimento do Direito dos Conflitos Armados (como segmento de Nova York,
que levaria ao estágio atual de penalização do indivíduo), e a ampliação das
modalidades de assistência e regulamentação (apoiada pela ação das ONGs e dos
tribunais internacionais) resultam na conjuntura hodierna (KALSHOVEN; ZEGVELD,
2011) em que se encontra a sociedade internacional. As regras humanitárias advêm,
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portanto, de um processo histórico, que foi ganhando força e se consolidando ao
longo do tempo, abrangendo, inclusive, a responsabilização do comando.

2.2 NUREMBERG: UM INÍCIO PARA A RESPONSABILIZAÇÃO INDIVIDUAL
O Tribunal Militar Internacional, também conhecido como Tribunal de
Nuremberg, foi estabelecido pelo Acordo de Londres, em 8 de agosto de 1945,
assinado pelos Estados Unidos, Governo Provisório da República Francesa, Reino
Unido e União Soviética, com escopo de, apreciada a Declaração de Moscou (1943),
julgar os considerados mais responsáveis pelas atrocidades cometidas no regime
nazista, mediante um Estatuto que continha os primeiros dispositivos de
responsabilidade individual criados por um ente judiciário internacional (AMBACH,
2015). Os crimes de guerra também foram tipificados no Estatuto do Tribunal de
Nuremberg (ACEVEDO, 2007), ensejando um momento de positivação, embora
precária, da responsabilização internacional individual, junto à criação da própria
corte. Foi o “cenário de uma sociedade internacional, dominada por soberania de
Estados, que conduziu o bem sucedido estabelecimento, no período imediato ao
pós-Guerra, do Tribunal de Nuremberg” (CASSESE; GAETA, 2013, p. 255, tradução
nossa).
Com esse ato provido na sociedade internacional, circunstância lembrada por
Cassese e Gaeta, o Tribunal partiu da premissa de que indivíduos podiam ser
responsabilizados pessoalmente, no Direito Internacional, por crimes de guerra,
representando um ponto de partida significativo para a prática da responsabilização
(SELLARS, 2014). Com efeito, Sellars menciona o discurso de Robert Jackson,
representante dos Estados Unidos na Conferência de Londres, para os julgamentos
internacionais a serem realizados:
[...] este princípio da responsabilidade individual é uma negação da velha e
tenaz doutrina da absoluta e incontrolável soberania do Estado e da
imunidade para todos que agem sob suas ordens. As implicações de
responsabilidade individual por violação do Direito Internacional são vastas
e muitos conceitos antigos podem ser abalados por seu meio (JACKSON
apud. SELLARS, 2014, p. 542, tradução nossa).

Esse processo de responsabilização individual internacional, em seu modo
efetivo, foi iniciado durante a Segunda Guerra Mundial, quando já se observava a
vontade de responsabilizar da sociedade internacional, pela conjugação de
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diferentes fatores, tais como o institucional e o moral, nesse caso, a aliança e o
repúdio das nações. Em 1942, o secretário de Assuntos Estrangeiros do Reino
Unido, Anthony Eden, assegurou ao Parlamento Britânico a vontade e o propósito de
aliança do Governo, em decisão tomada em conjunto com os Aliados, no sentido de
responsabilizar internacionalmente os indivíduos criminosos de guerra, trazendo a
julgamento oficiais e outros agentes dos Estados do Eixo:
Eu posso assegurar, honorável amigo, que o Governo de Sua Majestade
está em estreita consulta com os principais Governos, o Governo dos
Estados Unidos e os Governos das nações cujos nacionais sofrem com a
opressão do Eixo, quanto à política a ser adotada para a punição dos
criminosos de guerra (BRITISH PARLIAMENT, 1942, p. 1187, tradução
nossa).

Inobstante tais pronunciamentos dos dois chefes de governo, que foram
demonstrativos de aliança e vontade, para responsabilizar indivíduos do Eixo, temse que, de fato, em 17 de dezembro de 1942, a agência BBC noticiou tal Sessão do
Parlamento Britânico, confirmando o elemento volitivo de responsabilização, por
parte da sociedade internacional, bem como a aliança entre os Estados e seu
repúdio pelos crimes cometidos:
O secretário para Assuntos Estrangeiros, Anthony Eden, discursou à
Câmara dos Comuns [...] também leu uma Declaração das Nações Unidas,
condenado “essa política bestial”. Ele disse que notícias das atrocidades
alemães, que lhes foram enviadas pelo Governo da Polônia e largamente
relatadas pela imprensa neste mês, poderiam apenas servir para fortalecer
a determinação dos Aliados, em lutar contra o nazismo e punir todos os
responsáveis. [...]
A Câmara dos Comuns, então, ouviu-o ler uma Declaração feita pelos
governos da Bélgica, Tchecoslováquia, Grécia, Luxemburgo, Países Baixos,
Noruega, Polônia, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, Iugoslávia
e o Comitê Nacional Francês. A Declaração condenou, "nos termos o mais
forte possível, esta política bestial de extermínio a sangue-frio" e fez uma
"resolução solene para garantir que os responsáveis por esses crimes não
escaparão de retribuição". (BRITAIN CONDEMNS MASSACRE OF JEWS,
2005, tradução nossa).

Vê-se que fatores institucionais e morais, como aliança e repúdio, estiveram
presentes e articularam-se, no processo que viria a culminar na criação do Tribunal
de Nuremberg e na positivação das normas de responsabilização individual. Tal
senso comum da sociedade internacional perdurou e manteve a sua vontade de
responsabilizar, assim demonstrado por Robert H. Jackson, chefe do Conselho dos
Estados Unidos, que fez seu Pronunciamento de Abertura do Tribunal Militar
Internacional, em 21 de novembro de 1945:
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O privilégio de abrir o primeiro julgamento da história por crimes contra a
paz do mundo impõe uma grande responsabilidade. Os erros que
procuramos condenar e punir foram tão calculados, tão malignos e tão
devastadores, que a civilização não pode tolerar que sejam ignorados,
porque ela não pode sobreviver à repetição. [...]
Este Tribunal, embora seja novo e experimental, não é o produto de
especulações abstratas, nem é criado para reivindicar teorias jurídicas. Este
inquérito representa o esforço prático de quatro das mais poderosas
nações, com o apoio de mais dezessete, para utilizar o Direito Internacional
como meio de enfrentamento à maior ameaça de nossa guerra, em tempos
agressivos. O senso comum da humanidade exige que a lei não pare com a
punição de pequenos crimes cometidos por pessoas pequenas. A lei deve,
também, alcançar os homens que possuam grande poder e façam uso
deliberado e concertado desse, para pôr em movimento males que não
deixam intocada casa alguma no mundo.
[...] Nunca antes na história jurídica foi feito um esforço para trazer, ao
âmbito de um único litígio, os desenvolvimentos de uma década,
abrangendo todo um continente, envolvendo um grande número de nações,
incontáveis indivíduos e inúmeros eventos. Apesar da magnitude da tarefa,
o mundo exigiu ação imediata (JACKSON, 1945, tradução nossa).

Do discurso de Robert Jackson, pode-se extrair: a vontade de julgar e punir; o
fator moral de repúdio da sociedade internacional, diante da perplexidade dos
crimes; o fator institucional de aliança entre as nações; o Direito Internacional como
meio voltado ao interesse comum de responsabilizar; e, ao final, o pioneirismo de um
desenvolvimento

efetivo

da

responsabilização

criminal

do

indivíduo.

Esse

desenvolvimento efetivo, como adiante se vê, é resultante de diversos elementos
teóricos contidos na Escola Inglesa, segundo a qual Estados interagem por meio de
instituições, como a aliança, em prol de um interesse comum, como o de
responsabilização, por sua vez instrumentalizado pelo Direito.
A articulação de fatores explicativos de um fenômeno de positivação de regras,
seja por atividade normativa ou por atividade judicial, é articulação que seria ainda
encontrada no curso do próprio Julgamento de Nuremberg, e não só em sua Carta.
Durante a prolação da sentença, em 1º de outubro de 1946, o senso de repúdio
ainda era experimentado pela sociedade internacional e notadamente considerado
no texto da decisão:
A evidência relativa aos crimes de guerra tem sido avassaladora, em seu
volume e detalhe. [...] A verdade é que os crimes de guerra foram cometidos
em grande escala, nunca antes vistos na história da guerra. Eles foram
perpetrados em todos os países ocupados pela Alemanha e no alto mar;
foram atendidos por todas as circunstâncias imagináveis de crueldade e
horror (IMT, 1946b, p. 449, tradução nossa).

Por esses fatores de “guerra”, “aliança” e “repúdio”, articulados entre si, e
acrescidos da vontade comum da sociedade internacional de responsabilizar o
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indivíduo, tem-se que o Tribunal de Nuremberg e sua Carta significaram o marco
inicial de uma responsabilização individual efetivamente ocorrida. Embora os
trabalhos de Nuremberg não tenham tratado, especificamente, da responsabilidade
de comando, eles cuidaram de um modo indireto de responsabilização. Essa ideia
está contida nos primeiros passos que formaram a atividade normativa, seja criando
o Tribunal, seja proclamando sua Carta. A vontade de responsabilizar – logo, de
positivar a norma – está contida no desencadeamento de eventos que culminaram
na Carta de Nuremberg, juntamente com os interesses considerados comuns pela
sociedade internacional. É assim que está demonstrado na Declaração de Moscou
(1943) e é endossado pelo Acordo de Londres (1945).
Em termos metodológicos, a criação do Tribunal de Nuremberg é tratada como
a primeira atividade considerada no process-tracing, denominada atividade
normativa, e foi examinada não só à luz do discurso da sociedade internacional,
como visto acima, mas, também, perante os próprios eventos, cuja sequência
contribuiu para a sua Carta: a Declaração de Moscou, o Acordo de Londres e o Ato
de Estabelecimento do Tribunal.
Assim, valendo-se da perspectiva metodológica de Mahoney (2015), segundo a
qual o process-tracing possibilita o exame de desencadeamentos, de onde se extrai
explicações para eventos em sequência, cujos fatores de tempos diferentes
contribuem para certo resultado, tem-se que o rastreamento de processos é aplicado
sobre a sequência de assinaturas dos três documentos que resultaram na
positivação das normas da Carta de Nuremberg. Conforme a metodologia de Beach
e Pedersen (2013), cada uma dessas três assinaturas constitui atividade distinta,
praticada por entes diferentes, considerada uma das três subpartes que compõem a
“proclamação da Carta do Tribunal”, atividade-parte do process-tracing aplicado. Os
três eventos (subpartes) são: a Declaração de Moscou, o Acordo de Londres e o Ato
de Estabelecimento do Tribunal Militar Internacional: nessas três subpartes, é
verificada a existência de indicadores da vontade da sociedade internacional, no
sentido de responsabilizar o indivíduo e, para tanto, positivar normas de
responsabilização.
Referindo-se à Declaração de Moscou, foi assinado o Acordo de Londres, de 8
de agosto de 1945, com os seguintes preâmbulo e artigo:
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CONSIDERANDO que as Nações Unidas têm, de tempos em tempos, feito
declarações de sua intenção de que os Criminosos de Guerra sejam
trazidos à justiça;
CONSIDERANDO que a Declaração de Moscou, de 30 de outubro de 1943,
sobre as atrocidades alemães na Europa Ocupada, estabeleceu que oficiais
alemães e homens e membros do Partido Nazista, que foram responsáveis
ou consentiram ou tomaram parte em atrocidades e crimes, serão enviados
aos países em que seus abomináveis atos foram feitos, de modo que eles
possam ser julgados e punidos, de acordo com as leis desses países
libertados e dos Governos livres neles criados; [...]
AGORA, PORTANTO, o Governo dos Estados Unidos da América, o
Governo Provisório da República Francesa, o Governo do Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e o Governo da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (a seguir, designados "os Signatários"), agindo nos
interesses de todas as Nações Unidas e por seus representantes,
devidamente autorizados para tanto, concluíram este Acordo.
ARTIGO 1º: Será estabelecido, após consulta ao Conselho de Controle para
a Alemanha, um Tribunal Militar Internacional para o julgamento de
criminosos de guerra [...] (ACORDO DE LONDRES, 1945, tradução nossa).

No exame desta subparte que leva à proclamação da Carta de Nuremberg,
verifica-se, desde a Declaração de Moscou, a existência da vontade da sociedade
internacional – influenciada pelo contexto do pós-Guerra e pelo peso das potências
vencedoras do conflito – de enviar a julgamento os suspeitos de atrocidades, por
abomináveis atos que são, evidenciando o fator moral do repúdio. Verifica-se,
também, a vontade de criar o Tribunal Militar Internacional e, por consequência, as
normas pertinentes – que acabaram sendo, também, normas de responsabilização.
Nota-se que a sociedade internacional está identificada pelos signatários do Acordo,
que agiram conforme os interesses comuns das nações. Vê-se um exemplo de
Positivismo jurídico, com elementos que constam na teoria Racionalista Inglesa.
A intenção de responsabilização, contida na Declaração de Moscou, e a
justificativa de ação, em nome dos interesses de todas as nações, estão, ambas,
expressas no Acordo de Londres (1945), o qual determina que será criado o Tribunal
e positivada a sua regra. Como consequência, adveio a Carta do Tribunal de
Nuremberg, com sua constituição, jurisdição e, dentre tantas providências, a
responsabilização individual, no modo das tipificações criminais do artigo 6º:
II. JURISDIÇÃO E PRINCÍPIOS GERAIS:
Artigo 6º
O Tribunal estabelecido pelo Acordo referido no artigo 1º desta, para
julgamento e punição dos maiores criminosos de guerra dos países do Eixo
Europeu, terá o poder de julgar e punir as pessoas que, agindo no interesse
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dos países do Eixo Europeu, seja como indivíduos ou como membros de
organizações, cometeram qualquer dos seguintes crimes.
Os seguintes atos ou qualquer um deles (isoladamente) são crimes que se
incluem na jurisdição do Tribunal, para os quais haverá responsabilidade
individual [...] (IMT, 1946a, tradução nossa).

Considerando a perspectiva de Silva e Cunha (2015), segundo a qual fatores
diversos (aqui, fatores institucionais e morais) articulam-se entre si e explicam
fenômenos observáveis nas atividades examinadas no process-tracing, nota-se o
fator institucional “aliança” conjugado com o fator moral “repúdio” da sociedade
internacional, com ambos contribuindo para a positivação de norma indutora do
instituto da responsabilização internacional. Dessa atividade normativa entre os
Estados, vê-se o elemento volitivo, pelo qual a sociedade internacional chegou à
formalização de intenções para a responsabilização individual (Acordo de Londres) e
a subsequente positivação de regras (Carta de Nuremberg), incluindo a que
explicita, de modo inédito, que “haverá responsabilidade individual”.
Nessa atividade que culminou na proclamação da Carta, a separação das
manifestações observáveis, conforme a metodologia de rastreamento de Beach e
Pedersen (2013), faz chegar à evidência de tipificações dos crimes e à evidência de
admissão expressa da responsabilização individual. Entretanto, na atividade
normativa da Carta de Nuremberg, não se encontra qualquer evidência, referente à
responsabilidade de comando propriamente dita. Encontra-se, por outro lado, dentre
outras manifestações, a evidência composta pelos elementos “conspiração”,
“punição

coletiva”

e

“associação

criminosa”,

que

não

se

relacionam

à

responsabilidade de comando. É como se coleta, das evidências extraídas da parte
do process-tracing que se refere a essas três atividades, criadoras do Tribunal e de
suas normas positivadas.
Essas inferências também condizem com a perspectiva de Mahoney (2015),
segundo

a

qual

o

procedimento

de

process-tracing

possibilita

observar

desencadeamentos ocorridos em processo histórico, envolvendo sequência em que
fatores de tempos diferentes contribuem para um resultado. Nota-se que as
assinaturas sequenciais de documentos, em diferentes momentos, resultam na
criação do Tribunal de Nuremberg e na positivação de suas regras, inclusive da
regra

admissiva,

inédita,

de

responsabilização

individual.

Nesse

contexto

metodológico, em que são encontradas as manifestações que ensejam a evidência
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de responsabilização do indivíduo, em um caráter embrionário, não é observada
qualquer referência ao instituto da responsabilidade de comando.
Seguindo a perspectiva de Beach e Pedersen (2013), de coletar as
manifestações observáveis de cada parte do processo – após a verificação do
elemento “vontade” no evento –, considera-se, como parte, a atividade normativa,
qual seja a sequência de assinaturas que culminaram na Carta de Nuremberg.
Busca-se ver se a vontade da sociedade internacional produziu alguma positivação
de norma e, com efeito, se são encontrados indicadores da vontade comum da
sociedade, na atividade considerada normativa. O resultado é positivo. Inobstante, a
perspectiva de articulação de fatores, do método de Silva e Cunha (2015), também é
confirmada, posto que são encontrados indicativos institucionais e morais, que
conduzem ao fenômeno de positivação da norma de responsabilidade individual. No
que respeita aos indicativos institucionais, identifica-se, por exemplo, a aliança entre
Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética. No que tange aos
indicativos de fatores morais, por sua vez, identifica-se o clamor por justiça,
porquanto a finalidade de criação do Tribunal foi voltada “para o justo e rápido”
julgamento.
Desse modo, a responsabilidade individual, no âmbito internacional, passou a
interferir nas concepções de Estado soberano, mostrando a possibilidade de os
indivíduos de um país serem julgados por outros Estados, conforme a vontade
internacional. Embora em meio a apreensões típicas do pós-Guerra, foram aceitas
as restrições sobre a soberania estatal, a partir de então, tendo sido garantida a
supremacia do Direito Internacional e criado o precedente importante para a elisão
de atos semelhantes aos cometidos durante a Guerra (RUTKOSKI, 2006). Dessa
vontade internacional, Leo Kahn (1972) resume que, no Tribunal de Nuremberg,
foram responsabilizados 22 comandantes, dentre os quais 19 foram condenados,
sendo 12 à morte por enforcamento. Conforme Ambach (2015), um comandante foi
julgado à revelia, por sua ausência, razão pela qual se diz que, no Julgamento
Göring et al., foram presencialmente julgados os 21 dos mais responsáveis infratores
nazistas.
Tal possibilidade de responsabilização adveio do que Philipp Ambach
considera uma verdadeira revolução, sendo a positivação do artigo 6º, na Carta de
Nuremberg, uma normatização que identificou certos crimes de modo mais claro, no
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âmbito do Direito Internacional, tornando-os efetivamente puníveis, mediante a
responsabilidade do indivíduo. O “artigo 6 (b) estabeleceu, pela primeira vez, o liame
direto entre a proibição de certa conduta, perante o Direito Humanitário, e sua
imputação, gerando responsabilidade criminal ao indivíduo” (AMBACH, 2015, p. 399,
tradução nossa).
Contudo, ainda de modo a evitar que os crimes tivessem descrição incompleta,
[...] o Tribunal considerou que os atos relacionados com os crimes de guerra
estavam inscritos em documentos anteriores ao início da Segunda Guerra
Mundial, sendo: as regras da Haia de 1907 sobre as leis e os costumes de
guerra terrestre, anexas as duas Convenções de 1899 e 1907; a Convenção
de Genebra de 1864, revisada em 1906 e 1929, sobre o tratamento dos
prisioneiros de guerra; os Tratados de Washington de 1922 e de Londres de
5
1930, sobre a guerra marítima (CANÊDO , 1999, p. 72-73 apud. KRIEGER,
2014, p. 136).

Entretanto, a decisão final do julgamento referiu-se, também, ao “crime contra a
paz” e aos crimes contra a humanidade, o que ensejou sentença baseada ainda em
outras normas:
A sentença final do Tribunal de Nuremberg enumerou os seguintes
dispositivos internacionais, que foram objeto de violação dos crimes contra a
paz, pelos acusados: o Protocolo de Genebra de 1927; a Declaração da
Conferência Pan-Americana de 1928; o Pacto Briand-Kellog ou Pacto de
Paris de 1928; e os Tratados de não-agressão celebrados entre 1931 e
1939, principalmente o Tratado Ribbentrop-Molotov, assinado em 23 de
agosto de 1939, acompanhado de um acordo secreto, de 28 de setembro do
mesmo ano (CANÊDO, 1999, p. 70 apud. KRIEGER, 2014, p. 136).

Neste ponto, em termos de responsabilização individual, tem-se que essas
considerações, referentes a crimes contra a humanidade e “contra a paz”, traziam
uma enunciação originária desses delitos. Em não havendo um embasamento no
Direito Internacional, para que se enquadrassem tais condutas como crimes
internacionais, resultou que, “excetuados os crimes de guerra, os réus estavam
sendo acusados com base em um direito novo surgido do Estatuto do IMT, em vista
de um fato pretérito”, sendo inaceitável ao Direito, embora parecesse não haver
outra opção, posto que “esse direito novo teria que nascer de qualquer forma, ainda
que através de uma Corte de Exceção”, ainda preferível a fuzilamentos sumários, os
quais já constituíam pura negação dos direitos consagrados (PEREIRA, 2010, p. 7172).

5

CANÊDO, Carlos Gonçalves da Silva. O genocídio como crime internacional. Belo Horizonte: Del
Rey, 1999.
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E de fato nasceu, trazendo a responsabilidade internacional individual, como
relata Gonçalves (2004), ao abordar a parte do Estatuto que indica as pessoas
submetidas à jurisdição do Tribunal, explicando que poderiam ser considerados dois
tipos de responsabilidade, quais sejam, as individuais e aquelas advindas da
associação a organizações consideradas culpadas, do mesmo modo que as
pessoas. Daí, Pereira (2010) expõe que essa responsabilização foi concretizada por
inspiração do Direito interno norte-americano, baseando-se em “conspiração”
(conspiracy), que ainda era pouco conhecido pelos países de Direito continental, na
época. Conforme o mesmo autor, a mistura de ações de Estado, normalmente
lícitas, com a “condução de política abominável” de massacre dificultava a
separação entre comportamentos lícitos e criminosos. Por esse motivo, “a saída
para a doutrina, naquele momento, era apelar para a responsabilização coletiva,
com claro comprometimento do princípio da responsabilidade individual” (PEREIRA,
2010, p. 73).
Em se fazendo a parte do process-tracing referente a atividades de julgamento
do Tribunal, é também observado, conforme a concepção de Mahoney (2015), um
desencadeamento, cuja sequência contém elementos de diferentes tempos,
contribuindo para o resultado comum de imputação por “associação criminosa”,
trazendo a concepção de “punição coletiva”. De fato, ainda em sede de atividade de
julgamento pelo Tribunal de Nuremberg – ou seja, sob as regras positivadas pela
Carta do Tribunal –, a corte valeu-se de norma posta em momento diferente do
momento da elaboração da Carta. Em termos de rastreamento de processos, há
duas atividades normativas em sequência (Carta de Nuremberg e Lei n. 10) e há o
resultado “responsabilização”. Esse resultado, obtido em julgamento baseado na
primeira norma, é explicado pela norma feita em tempo subsequente, porquanto o
Tribunal acabou assentando

jurisprudência

de

imputação por “associação

criminosa”, fazendo-no com base na “Lei 10”.
Conforme a perspectiva de Beach e Pedersen (2013) – pela qual se pode
observar as duas atividades normativas distintas (Carta e “Lei 10”), exercidas por
entidades diferentes (Tribunal de Nuremberg e Conselho de Controle) –, vê-se que o
ilícito de “associação criminosa” do indivíduo, para cometer crimes correlatos à
organização, passa a ser clarificado pela “Lei 10”, conseguinte à Carta de
Nuremberg. Embora a Carta se refira à associação do indivíduo à organização
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criminosa, a tipificação do ilícito, em si, vem explícita em outra positivação: a que é
realizada, em tempo diverso daquele da regra em que se baseia o Tribunal de
Nuremberg. A questão de utilização de regra diferente é importante no caso, porque,
apesar da existência de uma regra própria de responsabilização – qual seja, a regra
feita exclusivamente para o Tribunal –, ocorreu, no entanto, a utilização de uma
regra subsequente e estranha às normas elaboradas para a corte.
Como se tratava de um Tribunal ad hoc, com regras próprias e exclusivas, o
fato de o Tribunal ter-se basedo em outra regra é comportamento relevante,
porquanto implicou uma responsabilização internacional – que, mesmo não se
tratando de responsabilidade de comando, não deixa de interessar ao exame da
evolução desse instituto. Isso posto, apesar de o Tribunal de Nuremberg ter sua
própria regra de responsabilização, contida em sua Carta, foi aplicada a regra feita
para as cortes das Zonas de Ocupação (Lei n. 10, do Conselho de Controle). Tal
aplicação deu-se por meio jurisprudencial, pelo qual o Tribunal utilizou a tipificação
escrita para outras cortes, com a finalidade de preencher a lacuna normativa de sua
própria Carta. A regra de que se trata é a que passou a tipificar a conduta de
associação à organização julgada criminosa – esse tipo não constava na Carta de
Nuremberg, sendo somente positivado na “Lei 10”, que era destinada a outros réus.
O resultado obtido, da observação de subparte da atividade de julgamento, é a
imputação por associação criminosa, em virtude da interpretação do Tribunal,
ensejando o resultado comum ao resultado que teria, se o caso fosse julgado por
uma das cortes baseadas na “Lei 10”:
As organizações acusadas. Artigo 9º da Carta prevê:
"No julgamento de qualquer membro individual, de qualquer grupo ou
organização, o Tribunal pode declarar (em conexão com qualquer ato pelo
qual o indivíduo possa ser condenado) que o grupo ou organização, de que
o indivíduo era membro, era uma organização criminosa [...]”.
O artigo 10 da Carta deixa claro que a declaração de criminalidade contra
uma organização acusada é definitiva e não pode ser contestada, em
qualquer processo criminal subsequente contra um membro da organização.
O artigo 10 é o seguinte:
"Nos casos em que organização ou grupo é declarado criminoso pelo
Tribunal, a autoridade nacional competente, de qualquer (país) signatário,
terá o direito de levar os respectivos indivíduos a julgamento por associação
(criminosa), perante os tribunais nacionais, militares ou de ocupação. Em
qualquer caso, a natureza criminal do grupo ou organização é considerada
provada e não deve ser questionada".
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O efeito da declaração de criminalidade pelo Tribunal é bem ilustrado pela
Lei n. 10, do Conselho de Controle da Alemanha, assinada em 20 de
dezembro de 1945 [...] (IMT, 1946b, p. 468-469, tradução nossa).

Coleta-se, como evidência do rastreamento, portanto, que a “Lei 10” traduz um
processo de consolidação da Carta de Nuremberg, posto que as decisões
fundamentadas nesta já continham elementos daquela – que, no entanto, foi
positivada posteriormente.
Ainda na parte de atividades do Julgamento de Nuremberg, o exame dos
debates do Tribunal constitui parte do rastreamento, pela qual se observa que
fatores de naturezas diferentes articulam-se, explicando outro fenômeno (SILVA;
CUNHA, 2015), qual seja o da responsabilização pelo ato de conspiração, que,
conforme o Tribunal, podia ser provado pelo seu concreto planejamento.
Além da imputação por “conspiração”, Cassese e Gaeta (2013) confirmam as
outras duas formas de responsabilização: a “responsabilidade de entes coletivos” e o
“domínio por organização”. Para os autores, a consideração de certas instituições
alemãs, como criminosas, constituiu um modo ousado de atingir a política nazista de
violação ao Direito Internacional, por meio de seus comandantes e dirigentes. Em
razão de posicionamentos como esses, é que, segundo Pereira (2010), o Tribunal de
Nuremberg não tratou da responsabilidade de comando, mas lançou a base histórica
para tanto, ao punir a conspiração e a participação em instituição criminosa – o que
representou uma forma indireta de responsabilização dos comandantes.
Foram também realizados outros julgamentos, com normas de tipos criminais e
penas positivadas pelos representantes dos aliados, jurisdicionando o entorno da
“Alemanha ocupada, com a ‘Lei n. 10’ do Conselho de Controle6 (Council Control
Law No. 10), processando, por meio de suas próprias cortes, em suas respectivas
Zonas de Ocupação, os mesmos crimes atribuídos aos réus de escalão subalterno”
(CASSESE; GAETA, 2013, p. 257, tradução nossa). Os tipos criminais positivados
foram crimes contra a paz, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes
de “participação em organização criminosa”, assim declarada pelo Tribunal Militar
Internacional. A Lei também positivou as penas: perda de direitos civis; restituição de
propriedade adquirida ilegalmente; confisco de propriedade; multa cumulada com
6

Assinaram este ato, do Conselho de Controle dos Altos Comandos Aliados, o general Joseph
McNarney (Estados Unidos), o marechal Bernard Montgomery (Reino Unido), o general Louis
Koeltz, no impedimento de Pieirr Koenig (França), e o marechal Georgi Zhukov (União Soviética).
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prisão, com ou sem trabalhos forçados; prisão perpétua ou por tempo determinado,
com ou sem trabalhos forçados; e morte. Dentre os artigos da “Lei 10”, não havia
norma alguma sobre responsabilidade de comando (COUNCIL CONTROL, 1945).
A norma positivada na “Lei 10”, do Conselho de Controle, traz também os
elementos que sinalizam a vontade da sociedade internacional, externando fatores
morais e institucionais que se articularam na atividade normativa de sua assinatura,
assim observado no mapeamento de processo. A “Lei 10”, assinada em Berlim, em
20 de dezembro de 1945, mostra-se como atividade normativa, baseada na vontade
de cumprir outras duas atividades normativas antecedentes (Declaração de Moscou
e Acordo de Londres), as quais lhe dão causa. A vontade da sociedade
internacional, de positivar as normas da “Lei 10”, é mostrada, evidentemente, pelo
afã de “estabelecer uma base legal uniforme”, para julgar criminosos de guerra –
desejo o qual fez a Declaração de Moscou e o Acordo de Londres tornarem-se
partes integrantes da própria “Lei 10”. Os fatores institucionais e morais estão
implícitos na aliança entre os países signatários, a qual as demais nações podiam
aderir, de modo a verem julgados os crimes cujo repúdio é verificado pela
qualificação de “atrocidades”.
O afã de responsabilizar os nazistas por seus crimes não significou, entretanto,
a imputação de uma responsabilidade estrita. Com efeito, em se fazendo o
rastreamento das atividades dos julgamentos baseados na “Lei 10”, é assim que se
extrai de diversas sentenças, no âmbito das Zonas de Ocupação, dentre as quais a
do Caso United States vs. Pohl et al. e a do Caso United States vs. Werner Lorenz.
O Caso Lorenz foi julgado, em 17 de fevereiro de 1948, pelo Segundo Tribunal
Militar (Military Tribunal II), com jurisdição na Zona de Ocupação de Berlim, e, a
exemplo do que também foi decidido no Caso United States vs. Pohl et al.7, ficou
afastada a responsabilidade estrita do superior hierárquico.
Em meio ao fator institucional de guerra, é encontrada a vontade da sociedade
internacional, demonstrada pelos tribunais militares, de assentar jurisprudência, no
sentido de a responsabilidade depender da existência do conhecimento do superior,
acerca do resultado criminoso provocado por outro. Esse afastamento da
7

MILITARY TRIBUNAL II. Judgment of The Pohl Case. In: NUREMBERG MILITARY TRIBUNALS.
Trials of war criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Council Control Law No. 10:
October 1946 – April 1949. v. V. Washington: United States Government Printing Office, 1950, p.
801-821.
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“responsabilidade estrita”, portanto, é uma evidência coletada da manifestação
observável, nesta parte do process-tracing. Eis como assentado, no caso United
States vs. Lorenz:
Esta constatação leva à questão de até que ponto Lorenz pode ser
responsabilizado, de acordo com a lei criminal, pelas ações das pessoas a
ele subordinadas, presumindo que a atividade de seus subordinados se
enquadra em qualquer lei criminal, incluindo a Lei do Conselho de Controle.
Esta questão exige uma definição do conceito de participação, como consta
no artigo II, 2, da Lei do Conselho de Controle. Se um subordinado de
Lorenz cometeu uma ação que, suponhamos, representasse um crime de
guerra ou um crime contra a humanidade, dentro da concepção da Lei do
Conselho de Controle, Lorenz não pode ser considerado um perpetrador ou
cúmplice, no sentido do artigo II, 2, “a” e “b”, se ele não soube do ato. Se
não soube, ele também não pode ter participado por meio de seu
consentimento (art. II, 2, “c”), nem pode ser, então, relacionado ao
planejamento ou à execução da ação (art. II, 2, “d”) – que envolveu intenção
e execução das quais ele não sabia. [...] Como declarado no veredicto do
Tribunal Militar II contra Pohl et al., o conhecimento por consentimento, no
sentido de uma atitude positiva, é essencial. [...] A responsabilidade de
Lorenz, por possíveis ações por parte de Behrends, que seriam relevantes
perante esta corte, poderia ser estabelecida, portanto, somente se Lorenz
soubesse das medidas tomadas por Behrends e as aprovasse. A este
respeito, também, o ônus da prova pertence à acusação (MILITARY
TRIBUNAL II, 1950, p. 24-25, tradução nossa).

Portanto, desta parte do rastreamento, vê-se que foi rejeitada a teoria segundo
a qual o comandante seria estritamente responsável por atos da tropa. Para a corte,
dar-se-ia a responsabilidade, somente, se os atos se referissem à organização
criminosa a que o acusado fosse associado. De fato, outros julgamentos pelo
Tribunal Militar, da Zona de Berlim, repetiram o afastamento da responsabilidade
estrita (MILITARY TRIBUNAL II, 1950), corroborando a tese de que, em detrimento
da aprimoração de uma responsabilização individual, as cortes regidas pela “Lei 10”
focaram em assuntos de associação criminosa e de caráter coletivo da punição
(CASSESE; GAETA, 2013).
Ademais, conforme Mundis (2003), ficou afastada a responsabilidade direta do
comandante por atos da tropa, mesmo quando as ordens não fossem obviamente
criminosas ou quando fossem passadas ao subordinado, rotineiramente, por um
comandante de unidade superior, sem que se tenha feito um breve exame. Decidiuse, reiteradamente, que o comandante, diante de extensas responsabilidades em
campo, não precisaria tecer ilações sobre a legalidade das ordens de seus
superiores, posto que, na ausência de conhecimento específico em contrário, ele
teria o direito de presumir que tais ordens teriam passado por um devido exame de
legalidade, antes de sua emissão. Esse avanço de precedentes oriundos da “Lei 10”,
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afastando a responsabilidade estrita, já seria também utilizado, em seguida, no
Tribunal de Tóquio (MUNDIS, 2003).
Assim, os julgamentos realizados na Alemanha deixaram legado histórico,
compreendendo a conspiração para a guerra, a responsabilidade de entes coletivos
e a associação criminosa, no que se relaciona à responsabilização individual
internacional. Mesmo com a ausência de norma positivada de responsabilidade de
comando, as insistentes alegações doutrinárias acerca desse instituto, trazidas aos
julgamentos, fizeram com que fosse afastada a responsabilidade estrita, no âmbito
das cortes de Zonas de Ocupação (MILITARY TRIBUNAL II, 1950). Portanto, em
que pese o ocorrido no caso Yamashita, esse liame estrito já não mais seria utilizado
no Extremo Oriente, perfazendo um passo adiante, para a responsabilidade de
comando, que passaria a ser aprimorada pelo então vindouro Tribunal de Tóquio e
os julgamentos em seu âmbito.

2.3 OS JULGAMENTOS DO EXTREMO ORIENTE E AS SUAS CONTRIBUIÇÕES
Duas semanas antes da conclusão da Conferência de Londres, os Estados
Unidos, a China e a Grã-Bretanha assinaram a Declaração de Potsdam (1945), em
26 de julho de 1945, anunciando os termos de rendição do Japão e a intenção de
processar oficiais japoneses pelos seus crimes. Com efeito, o comandante supremo
das Forças Aliadas no Japão, general Douglas MacArthur, estabeleceu, em 19 de
janeiro de 1946, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente (sigla IMTFE,
em inglês), e, em seguida, proclamou sua Carta, já prevendo normas, também,
sobre composição, jurisdição e funções do mesmo (IMTFE, 1981a).
Essa Carta do Tribunal de Tóquio recebeu Emenda, em 26 de abril de 1946,
com novas disposições sobre a composição do Tribunal, regras processuais e
ratificação das positivações acerca de crimes contra a paz e crimes de guerra. A
Emenda alterou a tipificação dos crimes contra a humanidade, que passaram a não
ser apenas contra populações civis, mas contra todos (IMTFE, 1981b). Em geral, a
Carta de Tóquio foi modelada na Carta de Nuremberg, pouco variando, quanto à
estrutura da corte e às imputações a serem feitas aos réus, mas aprimorando
aquelas tipificações que haviam sido positivadas por Nuremberg, como as de crimes
contra a paz e de crimes contra a humanidade (CASSESE; GAETA, 2013).
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O processo de elaboração das normas de Tóquio, incluindo as que implicaram
a responsabilização individual, compuseram-se de três eventos, isto é, três
assinaturas sequenciais de documentos da sociedade internacional: a Declaração de
Cairo8, a Declaração de Potsdam e o Ato de Estabelecimento do Tribunal. Essas
assinaturas são tratadas como atividades distintas entre si, executadas por entes
distintos, em diferentes tempos do rastreamento de processo, nos moldes dos
requisitos metodológicos de rastreamento de Beach e Pedersen (2013).
A sequência de documentos, contextualizando a evolução, que fez chegar ao
texto de Tóquio, enquadra-se no propósito metodológico de Mahoney (2015). Por
outro lado, a presença de fatores diversificados, como “guerra”e “aliança harmônica”
(institucionais), estão presentes, juntamente com a consciência sobre povos
escravizados e a determinação por sua independência (fatores morais de proteção),
estabelendo a situação metodológica de Silva e Cunha (2015). É assim que se vê a
Declaração de Cairo (1943), onde se encontra a vontade, por meio da determinação
de

pressionar

e

lutar

pela

punição

dos

japoneses

e,

portanto,

pela

responsabilização. Com o objetivo de resolver sobre o destino do Japão, a
Conferência de Cairo ensejou a sua respectiva Declaração, de mesmo nome,
documento considerado como uma das origens da Constituição Japonesa
(NATIONAL DIET LIBRARY, 2018).
Em seguida, adveio a Declaração de Potsdam, tratando dos termos da
Rendição e indicando a presença da vontade de impor severa justiça a todos os
criminosos. A referência feita aos termos da Declaração de Cairo mostrava o caráter
de consequência do documento de Potsdam, o qual clamava por uma nova ordem
de paz (fator institucional de segurança), ao representar milhões de pessoas,
incluindo as nações aliadas contra o Eixo (fator de aliança). Ao final, a Declaração
de Potsdam conclamava o Japão a oferecer garantias de boa-fé na rendição (fator
moral):
Proclamação [...] para a rendição [...] feita em Potsdam, 26 de julho de
1945:
1. Nós, o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Governo Nacional
da República da China e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha,
representando as centenas de milhões de nossos compatriotas, conferimos
8

A Declaração de Cairo foi divulgada por comunicado de rádio, em 1º de dezembro de 1943, embora
tenha sido assinada em 27 de novembro daquele ano. Japão e União Soviética não estavam em
guerra, em 1943; por isso, Joseph Stalin não participou da Conferência.
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e concordamos que o Japão receberá uma oportunidade de acabar com
esta guerra. [...]
6. Devem ser eliminadas, para sempre, a autoridade e a influência daqueles
que enganaram e confundiram o povo do Japão, para embarcar na
conquista do mundo; pois insistimos que uma nova ordem de paz,
segurança e justiça será impossível, até que o militarismo irresponsável seja
retirado do mundo. [...]
10. Não pretendemos que os japoneses sejam escravizados como raça ou
destruídos como nação, mas a severa justiça será imposta a todos os
criminosos de guerra, incluindo aqueles que têm cometido crueldades
contra nossos prisioneiros. O governo japonês deve remover todos os
obstáculos, para o renascimento e fortalecimento das tendências
democráticas entre o povo japonês. Liberdades de expressão, de religião e
de pensamento, bem como o respeito pelos direitos humanos fundamentais,
devem ser todos estabelecidos. [...]
13. Pedimos ao governo do Japão que proclame, agora, a rendição
incondicional, de todas as forças armadas japonesas, e forneça garantias
próprias e adequadas de boa fé em tal ação. Outra alternativa para o Japão
é a imediata e total destruição (DECLARAÇÃO DE POTSDAM, 1945,
tradução nossa).

Ocorrida a Rendição, com efeito, foi assinado o Ato de Estabelecimento do
Tribunal Militar para o Extremo Oriente, conforme o fragmento que se segue:
Considerando que os Estados Unidos e as Nações Aliadas, em oposição às
guerras ilícitas de agressão das Nações do Eixo, têm, de tempos em
tempos, feito declarações de suas intenções, no sentido de criminosos de
guerra serem trazidos à justiça;
Considerando que os governos das Potências Aliadas em guerra com o
Japão, em 26 de julho de 1945, em Potsdam, declararam, como um dos
termos de rendição, que severa justiça será dispensada a todos os
criminosos de guerra, incluindo os que infligiram crueldades sobre nossos
prisioneiros; [...]
Enquanto que os Governos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da
Rússia, na Conferência de Moscou, 26 de dezembro de 1945, tendo
considerado a efetivação dos Termos de Rendição, pelo Japão, com a
anuência da China, concordaram que o Comandante Supremo deve emitir
todas as Ordens, para a implementação dos Termos de Rendição;
Agora, portanto, eu, Douglas MacArthur, como Comandante Supremo para
as Potências Aliadas, em virtude da autoridade que me foi conferida, a fim
de implementar o Termo de Rendição, que requisita severa justiça aos
criminosos de guerra, ordeno e dou provisão como se segue:
Artigo 1º Será estabelecido um Tribunal Militar Internacional para o Extremo
Oriente, para o julgamento das pessoas acusadas individualmente, ou como
membros de organizações, ou em ambas as capacidades, por ofensas que
incluem crimes contra a paz.
Artigo 2º A Constituição, a jurisdição e as funções deste Tribunal são
aquelas estabelecidas na Carta do Tribunal Militar Internacional para o
Extremo Oriente, aprovada por mim neste dia (IMTFE, 1981a, tradução
nossa).
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Em repúdio à guerra ilícita, os Estados mantiveram sua instituição de aliança e,
com base na vontade declarada reiteradamente, de trazer criminosos de guerra à
justiça, conferiram autoridade normativa ao Comandante Supremo, que, por
conseguinte, estabeleceu o Tribunal e positivou sua Carta, com aplicação
internacional. A vontade dos Estados vem expressa em perspectiva igual à da
sociedade internacional, no sentido de autorizar a edição de normas por autoridade
reconhecida, conforme a pespectiva juspositivista. Nesta parte metodológica, extraise não só a existência da vontade, como as evidências de criação do Tribunal e de
regras positivadas na Carta, sequencialmente proclamada. Em uma dimensão
política de guerra, encontram-se o fator moral de repúdio e os fatores institucionais
de aliança e direito, articulados entre si.
Em consequência, e dentre as normas emitidas, foram positivadas as
tipificações dos crimes a serem processados pelo Tribunal, no artigo 5º, de modo
semelhante ao da Carta de Nuremberg, como já mencionado: crimes contra a paz,
crimes de guerra e crimes contra a humanidade – tendo havido Emenda alteradora,
em relação aos últimos. Não menos importante, coleta-se, também, a norma
específica

de

responsabilização

individual,

como

evidência

desta

parte

metodológica:
Artigo 6º Responsabilidade do acusado. Nem a posição oficial de um
acusado, em qualquer tempo, nem o fato de que o acusado agiu conforme
ordem de seu governo, ou de um superior, será, por si só, suficiente para
liberar tal acusado de responsabilidade, por qualquer crime que lhe for
imputado; mas tais circunstâncias podem ser consideradas, na mitigação
da punição, se o Tribunal determinar que a justiça as exija (IMTFE, 1981b,
tradução nossa).

Tal evidência coletada serve para ilustrar que a Carta de Tóquio, a exemplo da
Carta de Nuremberg, foi positivação de norma de responsabilização individual
internacional que não trouxe elemento que caracteriza a responsabilidade de
comando.

A

evidência

corrobora

a

inferência

de

que

a

instituição

da

responsabilidade de comando tem um caráter embrionário, também no período de
aplicação da Carta do Tribunal para o Extremo Oriente. Essa característica germinal
é mantida, mesmo com o destaque de precedentes construídos pelo Tribunal, como
visto adiante.
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Contudo, em torno de um ano e meio, representantes de 11 nações julgaram
28 líderes japoneses, efetivo posteriormente reduzido a 25 acusados9, em
julgamento que ocorreu entre 29 de abril de 1946 e 12 de novembro de 1948:
Todos, exceto um, foram condenados por crimes contra a paz; e dez,
incluindo o que foi absolvido do crime contra paz, foram condenados por
crimes de guerra. Sete, dos dez condenados por crimes de guerra, foram
sentenciados à morte por enforcamento, enquanto o restante recebeu a
pena de prisão perpétua (com duas exceções, que receberam sentenças,
relativamente atenuadas, de sete e vinte anos). As sete sentenças à morte
foram executadas em 23 de dezembro de 1948 (TOTANI, 2014, p. 31,
tradução nossa).

Tal resultado demonstra que, no âmbito internacional, a responsabilização
individual foi efetiva (IMTFE, 1981c), apesar da inexistência, como já visto, de
normas inicialmente positivadas de responsabilidade de comando (IMTFE, 1981b).
Em outras palavras, ainda que, em termos gerais, não tenha sido por meio da
responsabilidade de comando, a responsabilização individual ocorreu. Os julgados
no Extremo Oriente foram abrangentes. A exemplo das cortes da “Lei 10”, houve
outros julgamentos de japoneses, em diversos pontos do Oriente, como: Vietnã;
Shenyang e Taiyuan, na China; Cingapura; Austrália e Filipinas, sendo, neste,
julgado o famoso caso Yamashita (SCHOEPFEL-ABOUKRAT, 2014; ZHANG, 2014;
CHEAH, 2014; MORRIS, 2014; TOTANI, 2014).
Outrossim, o aspecto embrionário da responsabilidade de comando subsistiu,
devido a alguns precedentes do Tribunal de Tóquio. De fato, a construção
jurisprudencial do Extremo Oriente tratou, pela primeira vez, da negligência de um
dever de tomar medidas para garantir direitos e prevenir violações humanitárias, isto
é, tratou da omissão – um dos elementos da responsabilidade de comando por atos
de subordinados. Os casos de maior atenção foram os decididos em Tóquio, cujo
processo resultou no Julgamento em que os réus acabaram recebendo três
imputações criminosas, consideradas como principais: (i) participação em plano ou
conspiração, para crimes de guerra; (ii) ordens e permissões, para subordinados
cometerem violações às leis e aos costumes da guerra; e (iii) negligência do dever
jurídico de tomar medidas adequadas, para garantia de direitos e prevenção de
violações das normas humanitárias (IMTFE, 1981c).
9

“O Tribunal de Tóquio era composto por onze juízes, sendo provenientes da Austrália, Canadá,
China, França, Reino Unido, Índia, Holanda, Nova Zelândia, Filipinas, União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas e Estados Unidos da América. No total, foram indiciados e presos vinte e oito
japoneses, dos quais dois faleceram e outro adoeceu antes do julgamento, sobrando vinte e cinco”
(Cf. KRIEGER, 2014, p. 140).
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Essa negligência do dever de prevenção de violações constitui ponto de
especial interesse para a responsabilidade de comando (TOTANI, 2014). Contudo,
uma das primeiras perspectivas sobre o dever de evitar atrocidades, com
observância de leis e costumes de guerra, foi originada de precedente verificado fora
do Tribunal de Tóquio, mais precisamente nas Filipinas, em 1945, pela Corte Marcial
em Manila, referente a Tomoyuki Yamashita. O general foi réu em um dos
denominados “julgamentos do Extremo Oriente”, posto que as comissões militares
tratavam de processar e julgar criminosos de guerra, nos territórios ocupados. Em
conformidade com a lei do congresso norte-americano10 – que “sancionou a criação
de tais comissões para o julgamento de crimes contra o direito de guerra cometidos
por combatentes inimigos” –, a Suprema Corte lembrou que “uma comissão militar
pode ser nomeada por qualquer comandante de campo, ou por qualquer
comandante competente para nomear uma corte marcial geral”11. Por último, foi
considerado que o “julgamento do peticionário pela comissão militar foi autorizado
pelo ramo político do governo, pelo comando militar, pelo direito e uso internacional
e pelos termos da rendição do governo japonês” (UNITED STATES SUPREME
COURT, 1946, tradução nossa, p. 327US13).
Ocorrida a condenação em primeira instância, cinco advogados de Yamashita
fizeram, em vão, um pedido de clemência ao general Mac Arthur. Negado o favor,
Yamashita, impetrou um habeas corpus junto à Suprema Corte das Ilhas Filipinas,
mas o tribunal negou o pedido, ao fundamento principal de que sua jurisdição
limitava-se a um exame sobre a competência da comissão para julgar o paciente.
Então, sendo a origem da condenação uma decisão de comissão militar norteamericana, o caso foi levado à Suprema Corte dos Estados Unidos, por meio de
habeas corpus, de pedido de proibição à execução e de pedido de revisão da
decisão denegatória, ainda que sendo da Suprema Corte das Ilhas Filipinas. A
defesa de Yamashita arguiu direitos, com base na Quinta Emenda da Constituição
dos Estados Unidos12, mas tudo isso a corte pôs “de lado com a breve afirmação de
10

11

12

Lei do Congresso dos Estados Unidos da América n. 10 USC, §§1471-1593 (UNITED STATES
SUPREME COURT, 1946, p. 327US13).
UNITED STATES SUPREME COURT. In re Yamashita, 327 U.S. 1 (1946). Disponível em:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/327/1/#10>. Acesso em: 10 set. 2020.
Nenhuma pessoa será obrigada a responder por um crime capital, ou outro crime infame, a menos
que em apresentação ou acusação perante um grande júri, exceto em casos surgidos nas forças
terrestres ou navais, ou na Militia, quando em serviço efetivo em tempo de guerra ou perigo
público; nem qualquer pessoa estará sujeita à mesma ofensa para ser colocada duplamente em
perigo de vida ou ferimento; nem será compelida, em qualquer processo criminal, a ser
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que nenhuma questão de devido processo sob a Quinta Emenda ou jurisdição
passível de revisão aqui é apresentada” (THE UNITED NATIONS WAR CRIMES
COMMISSION, 1948, p. 74).
Segundo Krieger (2014), apesar do erro de não se levar em consideração que
o comandante não tinha como impedir os crimes cometidos pelos seus
subordinados, o julgamento de Yamashita serviu para suscitar a figura da
“responsabilidade estrita”. Acusado de não haver impedido a violação das normas de
guerra, Yamashita sustentou que não tinha como impedi-las, devido à falta de
comunicação com seu efetivo, causada pelos bombardeios e avanço das tropas
americanas. Ainda que a ausência de nexo causal tenha sido considerada só
posteriormente, essa não lhe serviu em Manila e Yamashita foi sentenciado à morte,
em condenação vista por alguns como ato político13 (KRIEGER, 2014).
Eis os termos definitivos da Suprema Corte dos Estados Unidos:
O recorrente foi acusado de ter “ilegalmente desconsiderado e falhado em
cumprir seu dever, como comandante, de controlar as operações dos
membros de seu comando, permitindo-lhes cometer atrocidades brutais e
outros crimes graves”. [...] Em nenhum momento foi alegado que o
recorrente, pessoalmente, tenha cometido qualquer das atrocidades, ou
ordenado tais condutas, ou que tivesse algum conhecimento das mesmas,
cometidas por parte de membros de seu comando.
As conclusões da Comissão Militar confirmam essa ausência de qualquer
conduta comissiva do recorrente. A Comissão simplesmente verificou que
as atrocidades e outros crimes graves “foram cometidos por membros das
Forças Armadas japonesas sob seu comando [...]; que não eram
esporádicos por natureza, mas, em muitos casos, eram metodicamente
supervisionados por oficiais e suboficiais japoneses [...]; que, durante o
período em questão, [...] não conseguiu prover efetivo controle de suas
tropas, como era exigido pelas circunstâncias”. Em outras palavras, lidas
contra o pano de fundo de eventos militares, nas Filipinas, subsequentes a 9
de outubro de 1944, as acusações resultam nisto:
“[...] agora, nós lhe acusamos e condenamos, por sua ineficiência em
manter o controle de suas tropas durante o período em que estávamos,
efetivamente, eliminando suas Forças e bloqueando sua capacidade de
manter controle efetivo. Muitas atrocidades terríveis foram cometidas por
suas tropas desorganizadas. Por causa de essas atrocidades terem sido tão
difundidas, nós não nos preocuparemos em provar que você as cometeu,

13

testemunha contra si mesma; nem será privada da vida, da liberdade ou da propriedade, sem o
devido processo legal; nem a propriedade privada será tomada para uso público, sem justa
compensação (UNITED STATES OF AMERICA, 1789, tradução nossa).
Como Tomoyuki Yamashita não foi julgado pelo Tribunal de Tóquio – tendo sido condenado em
primeira instância pela Comissão Militar nas Filipinas, em 07/12/1945, portanto anteriormente à
data de assinatuta da Carta de Tóquio (19/01/1946) –, as tipificações aplicadas foram as
Convenções de Genebra de 1929 (artigo 26), X Convenção da Haia (artigo 19) e IV Convenção da
Haia de 1907 (artigo 1º e artigo 43) - Regulamento anexo (UNITED STATES SUPREME COURT,
1946).
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ordenou ou desculpou qualquer um de sua tropa. Nós assumiremos que
essas atrocidades devem ter resultado de sua ineficiência e sua negligência
como comandante. Em suma, nós lhe imputamos o crime de ineficiência em
controlar suas tropas” (UNITED STATES SUPREME COURT, 1946, p.
327US34-327US35, tradução nossa).

Com efeito, em análise da primeira decisão condenatória, ocorrida em Manila,
David Cohen (2014, p. 68, tradução nossa) observa que a Comissão Militar não
pontuou “nenhuma prova de que Yamashita tivesse qualquer conhecimento de
crimes, sendo cometidos por seus subordinados, ou tivesse real informação, com
base na qual ele estivesse em consulta”. Entretanto, o órgão concluiu que o general
teria ordenado ou permitido, secreta ou intencionalmente, a execução dos crimes,
face à sua tamanha difusão. Essa responsabilidade estrita atribuída a Yamashita,
intitulada pela Comissão como “padrão Yamashita de responsabilidade estrita”
(COHEN, 2014), foi causa da posterior construção doutrinária, capitaneada pelo juiz
Theodor Meron14 (1998 apud. Krieger, 2014, p. 146-147):
O princípio Yamashita foi a primeira articulação com autoridade da moderna
responsabilidade de comando: se o superior não realizou todas as possíveis
medidas com fins de prevenção ou reprimir o abuso, os atos dos
subordinados podem implicar a sua responsabilidade, se ele soube ou teve
informação de que obrigatoriamente o levaria a concluir que seus
subordinados estavam para cometer ou tenham cometido o ilícito [...].

Embora o padrão Yamashita – de responsabilidade estrita – fosse
posteriormente considerado impróprio, ele não só serviu de primeira articulação,
como também aprimorou a responsabilidade de então, ainda nos julgamentos
aplicados aos japoneses, inclusive no Tribunal de Tóquio. Assim, por meio do
icônico caso Yamashita, “ficou assentado que o superior que tem a tropa sob o seu
comando é responsável pelos crimes cometidos pelos seus comandados, caso não
tenha exercido o controle como se é de esperar em relação a todo comandante”
(PEREIRA, 2010, p. 89). Ficou, então, firmado que o comandante tem deveres em
relação à tropa e quanto a crimes cometidos sob seu comando.
Os deveres e responsabilidades reconhecidos ao comandante, no caso
Yamashita, e o desenvolvimento dos precedentes das cortes da “Lei 10” (que
afastou a responsabilidade estrita) foram, todos, fatores que se agregaram ao
conjunto de normas de responsabilização aplicado no Tribunal para o Extremo
Oriente. Do mapeamento do caso de Yamashita, extrai-se os elementos: (i) omissão
14

MERON, Theodor. Crimes and accountability in Shakespare. American Journal of International Law,
v. 92, n. 1, p. 15, Jan. 1998.
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e (ii) conhecimento objetivo do réu, entendido pela corte como existente, quanto aos
crimes, em razão da larga escala em que foram cometidos.
A vontade da sociedade, em fazer a positivação, está contida na sequência de
assinaturas dos três documentos mencionados neste estudo. A Declaração de Cairo
(1943), a Declaração de Potsdam (1945) e o Ato de Estabelecimento do Tribunal
(1946a) foram citados pelo presidente da corte, durante o pronunciamento ocorrido
em 4 de novembro de 1948, como sendo os eventos causadores do próprio
Julgamento e das regras de responsabilização individual ao mesmo aplicadas,
embora não fossem, ainda, de responsabilidade de comando. Após mencionar,
expressamente, as assinaturas de cada documento e fazer a leitura das 55
acusações, o presidente externou que o elemento volitivo das decisões foi baseado
na norma autorizada pelos Países Aliados.
Considerando cada fundamentação de veredicto como subparte, verifica-se,
como manifestações observáveis, a reincidência dos mesmos elementos de
responsabilização, fundamentando as decisões individualizadas sobre os réus. No
que se refere à responsabilidade, de interesse deste estudo, pode-se mencionar
outras quatro evidências coletadas, acerca do entendimento jurisprudencial: as
partes de fundamentos de decisões relativas a Shunroko Hata, Heitaro Kimura, Akira
Muto e Iwane Matsui.
A primeira subparte, desta operação de process-tracing, refere-se a Shunroko
Hata. Tendo passado por postos do alto escalão japonês, Hata ficou envolvido em
frentes contra a China e as Forças Ocidentais, inclusive quando ocupou um dos
mais altos cargos do Exército Imperial, como inspetor geral da Formação Militar.
Em 1938 e, novamente, de 1941 a 1944, quando HATA estava no comando
de forças expedicionárias, na China, atrocidades foram cometidas em larga
escala, por tropas sob seu comando, e foram espalhadas, por um longo
tempo. Ou HATA sabia dessas coisas e não tomou medidas para impedir a
sua ocorrência, ou ele foi indiferente e não tomou nenhuma providência
para saber se as ordens de tratamento humano, dos prisioneiros de guerra
e civis, estavam sendo cumpridas. Em ambos os casos, ele estava em
violação do seu dever, conforme a acusação [...] (IMTFE, 1981c, p. 49784,
tradução nossa).

A omissão e a negligência de Hata implicaram sua condenação; o mesmo
ocorreu com Kimura. A segunda subparte do rastreamento refere-se à condenação
de Heitaro Kimura. O general Kimura assumiu o comando das tropas japonesas
localizadas na denominada Área da Birmânia, em agosto de 1944. Desde a data de
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sua chegada ao quartel-general, até o dia da rendição, atrocidades foram cometidas
por suas tropas, em escala considerada irredutível pelo Tribunal, que o julgou nos
seguintes termos:
[...] tendo conhecimento da extensão das atrocidades cometidas pelas
tropas japonesas, em todo o teatro da guerra, em agosto de 1944, KIMURA
assumiu o comando do Exército da Área da Birmânia. Desde a data de sua
chegada a seu quartel-general, em Rangoon, e mais tarde, quando sua
sede foi transferida para Moulmein, as atrocidades continuaram a ser
cometidas, em uma escala irredutível. Ele não tomou medidas disciplinares
ou outras para impedir a prática de atrocidades pelas tropas sob seu
comando. [...]
O dever de um comandante de exército, em tais circunstâncias, não é
descarregado pela mera emissão de ordens de rotina, se tais ordens foram
mesmo emitidas. Seu dever é tomar medidas e emitir ordens que impeçam,
a partir de então, a conduta de crimes de guerra, bem como tomar
satisfação de que tais ordens estão sendo executadas. Isso ele não fez.
Portanto, ele, deliberadamente, desconsiderou seu dever legal de tomar
medidas adequadas, para evitar violações das leis da guerra (IMTFE,
1981c, p. 49808-49809, tradução nossa).

A exemplo do caso de Shunroko Hata, omissão e negligência também são
encontradas como evidência, em se observando o julgamento de Heitaro Kimura.
Outrossim, o Tribunal condenou, expressamente, a desconsideração de um “dever
legal de tomar medidas adequadas, para evitar violações das leis da guerra”. Além
disso, é preciso notar que a corte teceu considerações morais, ao registrar a
quantidade de prisioneiros mortos, em trabalhos forçados, e ao dimensionar a escala
de atrocidades permitidas. Em complemento, tal repúdio foi conjugado com o fator
institucional do direito, posto que o Tribunal enfatizou a negligência, por meio das
repetidas referências às leis da guerra.
A falta do dever legal do comandante e a valoração dada ao fator institucional
do direito são manifestações que reincidem, diante da reiteração do Tribunal sobre a
negligência e a referência ao Direito de Guerra, ao julgar outro general japonês.
Akira Muto comandou na Sumatra e, ao contrário de quando foi um subordinado em
Nanking, sua omissão foi considerada, em meio ao que o Tribunal avaliou como
“graves violações das leis de guerra”:
De abril de 1942 a outubro de 1944, MUTO comandou a Segunda Divisão
de Guardas Imperiais, no norte da Sumatra. Durante este período, na área
ocupada por suas tropas, foram cometidas atrocidades generalizadas, pelas
quais MUTO compartilha a responsabilidade. Prisioneiros de guerra e
presos civis foram mortos de fome, vilipendiados, torturados e assassinados
e civis foram massacrados.
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[...] Durante seu mandato como chefe do estado-maior, uma campanha de
massacre, tortura e outras atrocidades foi travada pelas tropas japonesas,
sobre a população civil, e prisioneiros de guerra e presos civis foram mortos
de fome, torturados e assassinados. MUTO retém responsabilidade por
essas brutais violações das leis de guerra. Nós rejeitamos sua defesa, no
sentido de que ele nada sabia sobre essas ocorrências. É totalmente
inacreditável. O Tribunal considera MUTO culpado [...] (IMTFE, 1981c, p.
49820-49821, tradução nossa).

Da análise operada do process-tracing, dessas três subpartes, observa-se
manifestações repetitivas de elementos de omissão e negligência. Nessas três
atividades judiciais de fundamentação de culpa, o Tribunal também considerou o
conhecimento do comandante, acerca dos ilícitos cometidos. Essas manifestações
observáveis – omissão, negligência e conhecimento – formam um conjunto de
evidência, como é sustentado metodologicamente por Beach e Pedersen (2013). O
modelo metodológico completa-se, quando se observa (i) presença articulada de
fatores institucionais e morais, conforme a perspectiva de Silva e Cunha (2015), e
(ii) a contextualização da sequência dos eventos de julgamento dos três réus, em
observância à metodologia de Mahoney (2015).
A quarta subparte da atividade de Julgamento de Tóquio, assim considerada
no rastreamento, é a fundamentação dada à responsabilização individual que foi
atribuída ao general Iwane Matsui. Por ser tratado como um caso notório de
responsabilidade de comando (MUNDIS, 2003; SLIEDREGT, 2003; BROOK, 2001) e
considerando a dimensão tomada pelo episódio de Nanking, faz-se uma abordagem
mais detalhada, nesta parte do process-tracing, do julgamento de Matsui.
Devido a situações como as vistas acima, diz-se que o Tribunal de Tóquio
atuou com um Direito aprimorado, para a época, examinando casos de referência
(MUNDIS, 2003). Sob a jurisdição do Tribunal, no julgamento dos réus associados
ao episódio do Massacre de Nanking (ou, literalmente, Estupro de Nanking), foram
providas as condenações de dignitários japoneses, incluindo civis, e, em especial, a
de Iwane Matsui – nesse caso, por emblemática responsabilidade de comando por
atos de subordinados. Conforme transcrição de Relatório do Julgamento, na parte
que tange a Nanking, o IMTFE (1981c) relatou que, na noite de 12 de dezembro de
1937, parte da Força Expedicionária Japonesa para a China Central invadiu o pórtico
sul da cidade de Nanking, de onde mais da metade de seus um milhão de habitantes
haviam fugido, após o recuo do Exército da China, que deixara em torno de 50 mil
soldados para defendê-la.
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Quase todos esses soldados acabaram evacuando a cidade ou abandonando
suas armas, buscando refúgio na zona de segurança. Conforme o Relatório de
Julgamento do IMTFE (1981c), cessada a resistência remanescente, soldados
japoneses adentraram Nanking, na manhã de 13 de dezembro, cometendo várias
atrocidades, deixados soltos como uma “horda bárbara” para profanar a cidade,
segundo depoimentos de testemunhas. Membros da tropa japonesa vagaram por
Nanking, assassinando, estuprando, roubando e queimando. Chineses foram
“caçados como coelhos”; meninas de tenra idade e mulheres idosas foram
estupradas em grande número, sendo muitas assassinadas e tendo seus corpos
mutilados. Nos primeiros dois ou três dias de ocupação japonesa, pelo menos 12 mil
mulheres,
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indiscriminadamente;

e

homens

durante

o

não
primeiro

combatentes
mês

de

foram

assassinados

ocupação,

ocorreram

aproximadamente 20 mil casos de estupro. Estimativas posteriormente realizadas,
com auxílio de associações funerárias e organizações, indicaram que foram mortos
mais de 200 mil civis e prisioneiros de guerra, em Nanking e adjacências, durante as
seis primeiras semanas de ocupação japonesa (IMTFE, 1981c).
Dentre os 28 indiciados no Tribunal de Tóquio, 4 chefes japoneses tiveram
comprometimento direto com o episódio de Nanking, além do general Iwane Matsui:
Akira Muto, então coronel do estado-maior de Matsui; K ki Hirota, ministro das
Relações Exteriores, que recebeu um relatório circunstanciado de um diplomata em
Shangai; Yoshijiro Umezu, vice-ministro da Guerra, que foi avisado por Hirota; e
Okinori Kaya, ministro das Finanças, com quem Umezu compartilhou os fatos em
uma conferência (IMTFE, 1981c). Ainda segundo o Tribunal, essas autoridades
souberam das ocorrências de Nanking de modo oficial, consideradas como um
verdadeiro massacre. Vê-se que se incluem, também, autoridades civis, pelo que,
posteriormente, o Julgamento de Tóquio seria reconhecido como a oportunidade de
confirmação, no Direito Internacional, da condenação de superiores não militares,
com base na responsabilidade de comando, que, mesmo sem uma estrutura jurídica
propriamente dita, foi considerada em um aspecto funcional (SLIEDREGT, 2003).
Ainda conforme o Relatório do Julgamento pelo IMTFE (1981c), Matsui e cerca
de seus 80 oficiais foram chamados de volta ao Japão, sem qualquer punição, sendo
o general nomeado conselheiro do Gabinete e ainda condecorado por seus “serviços
meritórios”. O governo japonês e certos chefes civis foram omissos, quanto às
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atrocidades relatadas no Tribunal. Ao fim do relato, vê-se que foi pela falha de agir
perante o conhecimento dos fatos, unicamente, que Iwane Matsui foi condenado por
negligência (IMTFE, 1981c; BROOK, 2001). Eis como o Tribunal finalizou:
Ele estava no comando do exército responsável por esses acontecimentos.
Ele sabia deles. Ele tinha o poder, como ele tinha o dever, de controlar suas
tropas e proteger os cidadãos desafortunados de Nanking. Ele deve ser
criminalmente responsabilizado, por sua falha em cumprir esse dever
(IMTFE, 1981c, p. 49816, tradução nossa).

Após sequência dos julgamentos de Hata, Kimura e Muto, coleta-se as
mesmas evidências de “negligência” e “conhecimento”, ao se observar a
fenomenologia em que se deu a responsabilização individual de Matsui. Diante de
casos assim, no que se refere ao Tribunal de Tóquio, Krieger (2014) aponta que,
além de crimes contra prisioneiros de guerra e civis em áreas ocupadas, as falhas
em prevenir ou não corrigir as condutas criminosas de subordinados também
levaram às condenações. Feita a observação de que o Tribunal de Tóquio não
seguiu plenamente os passos de Nuremberg, Pereira (2010, p. 90) menciona que a
Corte para o Extremo Oriente “teve papel muito importante na construção da
responsabilidade de comando, fornecendo, inclusive, os primeiros contornos da
responsabilidade de comando para superiores civis”, ou seja, autoridades que foram
omissas, perante atrocidades em cenário de conflito armado.
Quando, em julgamentos no Extremo Oriente, os juízes decidiram que o
comandante tinha o dever de tomar medidas, para garantia de direitos e prevenção
de violações humanitárias, e que houve a negligência de um tal dever (IMTFE,
1981c), eles deixaram positivada uma jurisprudência referente à falha de agir, que,
em última análise, relaciona-se à omissão, um outro elemento da responsabilidade
de comando. Nesses julgamentos, quando decidiram que o comandante deveria
saber sobre os ilícitos cometidos (inclusive crimes), que ocorressem no alcance
geográfico de sua área de responsabilidade (IMTFE, 1981c), os juízes deixaram
positivada uma jurisprudência referente à mens rea, ou seja, referente ao estado
mental do indivíduo no momento da ofensa (SILVA, 2008). Embora o estado mental
previsto (de conhecimento acerca de eventual ilícito) fosse apenas parte do contido
na mens rea disposta na responsabilidade de comando atual (TRATADO, 1998), fato

81

é que essa situação cognitiva, determinada nos julgados, constituiu elemento de
responsabilidade de comando, na época15.
Da análise de rastreamento, referente à atividade de Julgamento de Tóquio,
em conclusão, coleta-se a norma imperativa de que o comandante deve saber sobre
os ilícitos, quando cometidos por sua tropa, e a norma de reprovabilidade da
negligência do dever de tomar medidas para garantir direitos e evitar violações.
Como o conhecimento e a negligência referem-se, respectivamente, à mens rea e à
omissão, tem-se que os Julgamentos para o Extremo Oriente instituíram dois
elementos embrionários da responsabilidade de comando atualmente concebida.
No imediato pós-Guerra, embora as tipificações de crimes de guerra já
estivessem parcialmente positivadas, a responsabilização do comandante ainda
passava por uma fase incipiente de precedentes pontuais – apesar de importantes.
Além disso, a responsabilidade de comando, propriamente dita, ainda não estava
positivada nas normas de responsabilização da época (MUNDIS, 2003). Mesmo
constando a “negligência do dever de tomar medidas para garantia de direitos e
prevenção de violações humanitárias”, no Julgamento de Tóquio, essa previsão não
foi considerada regra específica de responsabilidade de comando (TOTANI, 2014).

2.4 PRINCIPAIS PONTOS E CONTRIBUIÇÕES A ESTA PESQUISA
A ideia de responsabilização individual iniciou-se com normas de guerra, desde
a Antiguidade, as quais foram disseminadas e aprimoradas, gradualmente,
passando pela concepção humanista grociana e chegando ao afã de uma
codificação, junto com o movimento de Henry Dunant. Tal movimento ensejou o
histórico de codificação e positivação mais clara de normas que passaram a compor
o reconhecido Direito Internacional Humanitário, o qual passou a fundamentar,
essencialmente, a responsabilidade individual.
Essas normas essenciais, que já compunham o também denominado Direito
Internacional dos Conflitos Armados, receberam seus primeiros acréscimos, em
15

Da doutrina penal da common law, “o crime é o resultado da combinação de dois elementos: actus
reus (o ato ou a conduta proibida) e mens rea (o estado mental que deve ficar estabelecido de ter
existido no momento da ofensa)”. Actus reus e mens rea são os elementos objetivo e subjetivo do
crime, “em detrimento dos elementos da tradição romano-germânica: tipicidade antijuridicidade e
culpabilidade” (SILVA, 2008, p. 4).
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termos de uma efetividade na responsabilização, por meio da vontade internacional
expressa na Carta do Tribunal de Nuremberg. A Carta positivou a responsabilização
individual, ainda que de modo embrionário, demonstrando, entretanto, uma
supremacia do Direito Internacional. Tal responsabilização, contudo, mostrou-se
precária, porquanto, embora atingisse o indivíduo, baseava-se, na verdade, na ideia
de punição coletiva, em desacordo com o preceito de individualização da pena.
Com efeito, o destaque importante é o fato de não haver sido encontrado, nas
decisões contra os réus, elemento característico algum da responsabilidade de
comando, nos moldes em que o instituto jurídico é hodiernamente concebido.
Apesar de as cortes regidas pelo Conselho de Controle haverem rejeitado a
responsabilidade estrita, nem essas trabalharam efetivamente sobre os elementos
da responsabilidade de comando, como, por exemplo, a “omissão” ou o “efetivo
controle”. Assim, a contribuição de Nuremberg restringiu-se a ser o marco de início
de uma responsabilização internacional. Embora tenha deixado os legados de
positivação de crimes e de rejeição da responsabilidade estrita, ao vindouro Tribunal
de Tóquio, o Tribunal de Nuremberg não tratou da responsabilidade de comando,
deixando apenas uma base histórica, punindo crimes considerados como de caráter
coletivo – o que representou um modo indireto de responsabilização de superiores.
Os julgamentos relacionados ao Extremo Oriente, por sua vez, trouxeram
inovações

que,
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não

consideradas

como

regras

específicas

de

responsabilidade de comando, expressavam um (i) conhecimento atribuído ao
comandante, acerca dos ilícitos, e uma (ii) negligência do dever de garantir direitos e
prevenir violações humanitárias. Em outras palavras, inovações que representaram
o prenúncio de um regramento sobre responsabilidade de comando propriamente
dita.
Enquanto Nuremberg representou um modo indireto de responsabilização – ou
seja, do ato de responsabilizar em si –, Tóquio representou um modo indireto da
própria responsabilidade de comando, como instituto jurídico. Com efeito, o
conhecimento de eventual ilícito e a negligência do dever referem-se aos elementos
“mens rea” e “omissão”, que, hoje, constituem dois dos elementos que caracterizam
a responsabilidade de comando.
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Quando, em julgamentos no Extremo Oriente, decidiram que comandantes
deveriam estar cientes de eventos (inclusive crimes), que ocorressem no alcance
geográfico de sua área de responsabilidade (IMTFE, 1981c), eles deixaram
positivada uma jurisprudência relativa à mens rea, isto é, referente ao estado mental
do indivíduo no momento da ofensa (SILVA, 2008). Ainda que o estado mental
previsto fosse diferente do contido na mens rea disposta na atual responsabilidade
de comando (ESTATUTO, 1998), fato é que esse conhecimento, disposto nas
decisões, constituiu um elemento para a responsabilidade de comando daquele
tempo.
Por outro lado, quando os juízes do Oriente decidiram que o comandante tinha
o dever de tomar medidas, para garantia de direitos e prevenção de violações
humanitárias, e que houve a negligência de um tal dever (IMTFE, 1981c), eles
deixaram positivada uma jurisprudência referente à falha de agir, que, em última
análise, relaciona-se à omissão. Ao tratarem desses dois elementos, cognição e
falha de agir, os tribunais do Oriente deram os primeiros passos para o conceito da
atual responsabilidade de comando.
Revisada e afastada a responsabilidade estrita, que foi atribuída a Yamashita,
os julgamentos no Extremo Oriente fizeram com que emergissem dois elementos
constitutivos da responsabilidade de comando: o estado mental do agente e a
omissão. Como esses diferem das respectivas concepções atuais, vê-se que se
relacionam com o instituto jurídico de modo ainda incipiente, porém, bastante
indicativo de um papel maior do Tribunal de Tóquio, na construção da
responsabilidade de comando. Politicamente, e em conjunto, a base histórica de
Nuremberg, com a perspectiva de responsabilização coletiva, e o trabalho de
Tóquio, em reconhecer a omissão e a mens rea, constituíram legado demonstrativo
de uma interação entre Estados, por meio da qual se passou a reprimir a violação de
direitos, no novo contexto do pós-Guerra.
Esses pontos contribuem para a resposta à pergunta de pesquisa, na medida
em que mostram a gênese da vontade de responsabilizar, desde a Antiguidade, e,
também, o papel precursor de efetivação dessa vontade, exercido pelas cortes
militares. A ideia inicial e longínqua de responsabilização por atos de guerra
traduziu-se, gradualmente, em um Direito Humanitário, que se tornou a essência da
responsabilidade individual, origem da responsabilidade de comando. O papel de
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efetivação da responsabilização, por sua vez, foi exercido, principalmente, pelos
Tribunais de Nuremberg e Tóquio. A abordagem de Nuremberg contribui para a
pesquisa, ao mostrar uma base histórica para as responsabilizações vindouras,
porquanto não traduz elementos de individualização, mas a ideia de punição
coletiva. Os julgamentos ocorridos no Extremo Oriente, por outro lado, contribuem
para a resposta à pesquisa, ao trazerem evidências de reconhecimento da omissão
e da mens rea, as quais, com os aprimoramentos devidos, constituem elementos da
atual responsabilidade de comando.
Ambos os Tribunais trouxeram contribuições, portanto, no sentido de mostrar a
vontade

de

responsabilizar

e,

principalmente,

o

caráter

embrionário

da

responsabilidade de comando no pós-Guerra, seja em termos de normas, seja em
doutrina. A ideia inicial de uma responsabilização internacional do indivíduo traduziuse, gradualmente, em um autêntico Direito Humanitário, como um conjunto de
normas que ainda assistia a uma situação embrionária da responsabilidade de
comando, face à base meramente histórica de Nuremberg e à contribuição de
Tóquio, nesse caso, quanto aos elementos omissão e mens rea.

3 A RESPONSABILIDADE DE COMANDO POR ATOS DE SUBORDINADOS
O presente capítulo visa à abordagem da responsabilidade de comando
propriamente dita. O primeiro elemento em norma escrita da responsabilidade de
comando surge durante a Guerra Fria, em 1977, por meio do Primeiro Protocolo
Adicional às Convenções de Genebra. No contexto da Guerra da Bósnia, outra
norma vem contida no Estatuto do Tribunal para a Ex-Iugoslávia, corte que
contribuiu consideravelmente, por meio de sua jurisprudência. Seus principais
julgamentos representaram avanços tão significativos, que, juntamente com o
Estatuto do Tribunal e o Protocolo I, formaram o bojo da atual doutrina de
responsabilidade de comando, cujas normas passaram a ficar codificadas no vigente
Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional.
Ao passar por esses tópicos, o capítulo termina por abrigar a própria resposta à
pergunta central do estudo, após serem apresentados os destaques observados em
cada análise. No Direito Internacional dos Conflitos Armados, como se desenvolveu
o instituto da responsabilidade de comando por atos de subordinados, em face da
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sociedade internacional e de seus tribunais? Com efeito, ao longo da abordagem,
vão sendo delineados os elementos da responsabilidade de comando, gradualmente
positivados por normas emanadas de uma vontade comum da sociedade
internacional, seja por escrito, seja por jurispudência, conforme o contexto
internacional ou humanitário do respectivo momento. Parte-se do afã inicial de
codificação e responsabilização, ocorrido no pós-Guerra, e se chega à consolidação
da responsabilidade de comando e suas implicações, por meio do Tratado de Roma
hodiernamente vigente.
Logo após o julgamento dos nazistas e em meio aos processos no Extremo
Oriente, a “Assembleia Geral da recém-estabelecida Organização das Nações
Unidas promoveu seus primeiros esforços para impulsionar o desenvolvimento do
Direito Internacional” (SCHOUTEN, 2014, p. 177, tradução nossa). Esses esforços já
refletiam a vontade dos Estados, em codificar as normas internacionais, e o anseio
geral de cooperação, em um novo momento mundial (HIGGINS, 2010). Com o
término de uma guerra sem precedentes, os países convenceram-se de que era
necessário “discutir, aperfeiçoar e aprovar as normas de direito das gentes, no
âmbito humanitário, à luz das experiências colhidas nos conflitos mundiais”
(FACCIOLLI, 2015, p. 159).
Segundo Facciolli (2015), aquele era o momento considerado oportuno,
também, para tratar de proteção da população civil e para revisar três antigas
Convenções16 – compreendendo duas partes da de 1929, sobre a sorte dos feridos
em campanha e sobre os prisioneiros de guerra, e a parte da Convenção da Haia
que seria adaptada aos princípios de Genebra, quanto à guerra marítima. Após os
trabalhos desenvolvidos, entre 1945 e 1948, por diplomatas, comissões médicas,
peritos e representantes da Cruz Vermelha, foi apresentado o texto final em
Estocolmo, em agosto de 1948, com aprovação formal ocorrida no ano seguinte, em

16

A Primeira Convenção de Genebra é a considerada como o berço do Direito Internacional
Humanitário e das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha. Ocorrida em outubro de 1864, teve
Henry Dunant como idealizador. Foi denomidada a Convenção para Melhoria da Sorte dos
Militares Feridos dos Exércitos em Campanha. Foi ratificada pelo Brasil em 30/04/1906. A II
Convenção de Genebra objetivou complementar e aperfeiçoar o texto da Primeira, tratando do
mesmo tema. Realizada em julho de 1906, foi ratificada pelo Brasil em 18/06/1907. Já para a III
Convenção de Genebra, o objetivo foi duplo: rever a Convenção que tratava dos enfermos e
feridos em campanha (1906) e definir o tratamento aos prisioneiros de guerra. Foi ratificada pelo
Brasil em 23/03/1932 (FACCIOLLI, 2015).
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Genebra. Estava oficialmente aprovada a IV Convenção de Genebra de 194917, cujo
texto absorvia os quatro temas: I Convenção, para melhorar as condições de feridos
e enfermos e das forças armadas em campanha (terra); II Convenção, para melhoria
das condições dos feridos, enfermos e náufragos das forças marítimas (mar); III
Convenção, relativa ao tratamento de prisioneiros de guerra; e IV Convenção,
relativa à proteção dos civis em tempos de guerra (FACCIOLLI, 2015).
Nenhuma parte dos dispositivos de 1949 contém regra relativa ao instituto da
responsabilidade de comando (CONVENÇÕES, 1949), mas esse texto não deixa de
ter relevância para o caso, porquanto foi a base para a primeira norma convencional
desse instituto, por meio do acréscimo que recebeu em 1977 – o Protocolo Adicional
I –, que, por sua vez, afirmou a importância dos chefes militares para o Direito
Internacional Humanitário (MELONI, 2015). Assim se deu, porque, com o “fim da
Segunda Guerra Mundial, a sociedade internacional conheceu turbulências
consideráveis”, com transformações profundas, seja por meio de seus novos atores
– fazendo com que a mesma passasse a uma “heterogeneidade” –, seja por meio de
novos e numerosos campos – ampliando a esfera de influência do Direito
Internacional (CARREAU; BICHARA, 2016, p. 22).
Nessa influência, o sistema de repressão às infrações graves (imputações de
crimes de guerra aplicáveis a um conflito internacional) – como a repressão contida
nas Convenções de Genebra e em seus Protocolos Adicionais – foi sistema que se
desenvolveu, passando pelas tipificações expressas no Estatuto do Tribunal Penal
Internacional para a Ex-Iugoslávia e pela vasta jurisprudência dessa corte, inclusive
sobre conflitos armados não internacionais, e chegando às tipificações do Tribunal
Penal Internacional (SLIEDREGT, 2003).
Assim, inicialmente, o capítulo analisa a inovação trazida pelo Primeiro
Protocolo Adicional às Convenções de Genebra (Protocolo I), aditivo que trouxe a
primeira

norma

responsabildade

convencional
de

comando.

escrita

que

Embora

trata,

seus

especificamente,

dispositivos

sobre a

relacionados

à

responsabilidade de comando cuidem de apenas dois assuntos (omissão e dever
dos chefes militares), o Protocolo I representou um importante marco, seja no
17

Facciolli (2015, p. 160) relata que “o Brasil participou ativamente da sua elaboração e aprovação,
estando presente na sessão de encerramento dos trabalhos, juntamente com mais de 58 países,
de todas as partes do globo”, e que o texto foi internalizado por meio do Decreto n. 42.121, de
21/08/1957.
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desenvolvimento do Direito Internacional, seja na atuação da política internacional,
em vista do reconhecido consenso havido entre as Partes Contratantes.
Passado o evento da assinatura do texto de 1977, segue-se para a década de
1990. A Guerra da Bósnia (1992-1995), ocorrida no cenário do pós-Guerra Fria,
merece ter seus contextos histórico, político e humanitário visitados, para a
adequada compreensão do papel contributivo do Tribunal para a Ex-Iugoslávia e dos
seus respectivos julgados. Visitar a criação do Tribunal correlato constitui um modo
de conhecer a positivação de normas em seu Estatuto, com artigo que se torna o
primeiro regramento específico escrito sobre responsabilidade de comando – contido
em carta de tribunal –, influenciando sobre as positivações que estariam por vir.
Inobstante, visitar a criação do Tribunal também constitui um modo de conhecer a
contextualização em que se deu a vontade da sociedade internacional, no sentido de
responsabilizar superiores por crimes de guerra e, por conseguinte, de positivar as
próprias normas de responsabilização, inclusive a de responsabilidade de comando.
Os casos-chave (leading cases) dos crimes da Guerra da Bósnia são
abordados em seguida, com a especificidade voltada para a responsabilidade de
comando. A relevância dos julgamentos examinados não se deve apenas porque
esses fornecem uma leitura de contextos político e histórico, mas porque também
permitem a análise de como cada processo criminal contribuiu, pela jurisprudência
firmada, para a construção da responsabilidade de comando. Afinal, o Tribunal para
a Ex-Iugoslávia colaborou consideravelmente para a doutrina do instituto, haja vista
que não apenas regras de sua Carta, mas relevantes partes de seus julgados,
também, foram posteriormente utilizadas para a consolidação da responsabildade de
comando atual.
Por fim, chega-se à instituição do Tribunal Penal Internacional e do seu
Estatuto. A sociedade internacional, finalmente, faz com que a responsabilidade
individual internacional, inclusive quanto às infrações ao Direito dos Conflitos
Armados, chegue ao estágio de imputação, em que a responsabilidade de comando
recebe completa atenção, com consolidada doutrina, por meio do nível de
detalhamento dos dispositivos assentados no Tratado de Roma (ICC, 2018b).
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3.1 A INOVAÇÃO DO PROTOCOLO ADICIONAL DE GENEBRA DE 1977
A celebração do Protocolo Adicional I de 1977 significou uma novidade para a
responsabilização individual internacional. Como já mencionado, um anseio de
cooperação pela codificação de normas internacionais caracterizou a esfera jurídica
internacional, no pós-Guerra e nas décadas seguintes. Assim, adveio o Primeiro
Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 1949, celebrado em 1977
(Protocolo I), que foi considerado “um progresso notável no desenvolvimento do
Direito Internacional, em geral, e do Direito Internacional Humanitário aplicável aos
conflitos armados, em particular” (FINLANDIA, 1978c, p. 226, tradução nossa). Além
de representar esse desenvolvimento, também reconhecido por outros países
(CONFERENCIA, 1978a; EGIPTO, 1978c; SUIZA, 1978a), o Primeiro Protocolo
caracterizou-se como o “primeiro instrumento internacional que codificou a
responsabilidade de comando” e marcou “um passo fundamental em direção ao
reconhecimento definitivo da doutrina da responsabilidade de comando no Direito
Internacional” (MELONI, 2015, p. 11-12, tradução nossa).
Nesse sentido, o Protocolo I trouxe consigo normas positivadas, não mais de
genérica responsabilização do indivíduo, como existentes até então, mas normas
específicas de responsabilidade de comando. Por meio dessas normas, ficou
reconhecido o papel primordial dos comandantes militares, na busca pela
implementação efetiva do Direito de Genebra, considerando-os como peças
fundamentais na prevenção dos crimes de guerra (MELONI, 2015). Conforme
Sliedregt (2003), também reconhecido como o primeiro18 tratado a abordar a
responsabilidade de comando como uma doutrina propriamente dita, ao criminalizar
a falha de agir, “o Protocolo I complementa as quatro Convenções, que apenas
penalizam a ‘responsabilidade superior ativa’, isto é, responsabilidade por ordenar
uma conduta criminosa” (SLIEDREGT, 2003, p. 137, tradução nossa).
A aprovação dos Protocolos Adicionais19 I e II, às Convenções de Genebra de
12 de agosto de 194920, ocorreu na 56ª Sessão Plenária, em 8 de junho de 1977, ao
18

19

“O único outro dispositivo de tratado que proíbe (mas não necessariamente penaliza) uma falha de
agir e a tipifica como uma séria violação é o artigo 13 da Terceira Convenção de Genebra, sobre
prisioneiros de guerra: qualquer ilicitude ou omissão pela Força Detentora, que cause morte ou
que seriamente ponha em perigo a saúde de um prisioneiro de guerra, sob sua custódia, é
proibida e será considerada como uma grave violação à presente Convenção” (SLIEDREGT,
2003, p.138, tradução nossa).
O Brasil aderiu aos Protocolos I e II e os internalizou, por meio do Decreto n. 849, de 25/06/1993.

89

fim do Quarto Período de Sessões da Conferência Diplomática sobre a Reafirmação
e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário Aplicável nos Conflitos
Armados (CDDH). Os textos foram resultados dos trabalhos iniciados nos meses de
fevereiro e março de 1974, compreendendo o Primeiro Período da Conferência, e
desenvolvidos nos anos seguintes, de 1975 a 1977, ficando demonstrada a
continuidade dos propósitos de codificação e melhoria das regras humanitárias
(CONFERENCIA, 1978c).
Mediante a iniciativa do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e
conduzida pelo Conselho Federal Suíço, a Conferência teve a finalidade de estudar
e preparar dois projetos de protocolos a serem adicionados às normas das
Convenções de Genebra de 1949. O projeto do Protocolo I era o “relativo à proteção
das vítimas de conflitos armados internacionais”; o Projeto do Protocolo II, por sua
vez, era “relativo à proteção das vítimas de conflitos armados sem caráter
internacional”. Ambos tiveram esses escopos mantidos, após a votação final
(CONFERENCIA, 1978c).
Esses projetos tiveram origem nos trabalhos anteriores de duas Conferências
de Peritos Governamentais sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito
Internacional Humanitário Aplicável nos Conflitos Armados, realizadas em 1971 e
1972 (AUSTRALIA, 1978, p. 246). Concluídos os dois projetos, os textos foram
submetidos à Conferência que, ainda em 1974, reunira 117 Estados e 35
organizações internacionais, governamentais e não governamentais, que “aceitaram
o convite do Conselho Federal Suíço, como a prova de que essa preocupação (de
mitigar sofrimentos das vítimas de guerra) está [...] amplamente compartilhada”
(CONFERENCIA, 1978a, p. 7, tradução nossa).
Observa-se que houve uma continuidade suficiente de reuniões diplomáticas,
permitindo investigação sobre a existência de uma vontade internacional destinada
ao desenvolvimento da codificação e à positivação das normas de Direito dos
Conflitos Armados. Nesse passo, pode-se começar a inferir sobre essa vontade, de
modo afirmativo, diante do fato de a Conferência ter-se valido de vasto acervo, em
que se encontram documentadas todas as reuniões técnicas e diplomáticas,
ocorridas desde o ano de 1971 (CONFERENCIA, 1978a).
20

O Brasil internalizou as Convenções de Genebra, por meio do Decreto n. 42.121, de 21/08/1957.
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Dessarte, nos registros contidos na Atas das diversas Sessões da Conferência,
são encontrados vários indicativos de vontade e consenso da sociedade
internacional, voltados para positivação e aperfeiçoamento das normas de DICA. Um
exemplo é o da Turquia, que, em suas explicações de voto, destacou, ao final da 56ª
Sessão Plenária, “os esforços intensos e eficazes desdobrados por todas as
delegações, inspiradas por um espírito de cooperação e compreensão mútuas, que
traduz a busca de uma solução, já que não ideal, ao menos realizável” (TURQUIA,
1978c, p. 263, tradução nossa).
Os dispositivos que tratam pontualmente da responsabilidade de comando são
o artigo 86 e o artigo 87 do Protocolo I, que se originaram dos artigos 76 e 76-bis do
Projeto de Protocolo, os quais foram aprovados, especificamente, na 45ª Sessão
Plenária, por consenso e de modo sumário, tendo ocorrido que somente um Estado
apresentou manifestação à parte, a Indonésia, que votou com reservas ao artigo 86
e absteve-se de votar acerca do artigo 87 (CONFERENCIA, 1978b, p. 325;
INDONESIA, 1978b, p. 352). Entretanto, nenhuma outra manifestação por escrito foi
apresentada na 45ª Sessão Plenária, com relação à votação dos dispositivos que se
tornariam os artigos 86 e 87 do Primeiro Protocolo (CONFERENCIA, 1978b), o que
indica a existência de uma vontade comum, por parte dos Estados participantes.
Essa vontade de positivar as regras por meio do Protocolo I, inclusive as de
responsabilidade de comando, ficou expressa repetidas vezes na 56ª Sessão da
Conferência, mediante os discursos das delegações de diversos Estados
(ALEMANIA, 1978c; EGIPTO, 1978c; TURQUIA, 1978c). Por exemplo, ao
demonstrar sua satisfação com os resultados, a Turquia (1978c) foi o Estado que,
em outro momento da sessão, reiterou a vontade internacional, dessa vez
reafirmando o consenso em torno do Protocolo, em termos que confirmaram a
declaração do representante do Egito, no sentido de que “todos os membros da
comunidade internacional aportaram generosamente sua contribuição, determinada
por seus respectivos sistemas jurídicos e pelas legítimas aspirações de seus povos”
(EGIPTO, 1978c, p. 204, tradução nossa).
Além do elemento volitivo, observa-se a articulação de fatores institucionais e
morais, que ensejam o fenômeno da positivação de regras sobre dever do chefe e
sobre omissão. De fato, vê-se que, durante as Sessões da Conferência, foi
destacada a presença da comunidade internacional, que, por meio da instituição
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diplomacia, fez com que todo o Mundo, ali representado, contribuísse para a
evolução de uma base forte de construção do Direito Internacional Humanitário, ou
seja, construção de um próprio fator institucional (CONFERENCIA, 1978a, p. 8-9).
Com efeito, em nome dessa construção, foi considerado pelo representante
das Nações Unidas que a comunidade internacional devia assegurar a aplicação
“total e efetiva das normas [...] destinadas a aliviar os sofrimentos resultantes dos
conflitos armados e completá-las, mediante regras melhor adaptadas às realidades
da época” (NACIONES UNIDAS, 1978a, p. 10, tradução nossa). Essa preocupação
com a efetividade das normas jurídicas, por uma dita comunidade internacional, foi
confirmada pela Finlândia, também na 56ª Sessão Plenária, ao aduzir a necessidade
de reafirmação e desenvolvimento do Direito Internacional dos Conflitos Armados. O
discurso do representante do governo finlandês enfatizou, ainda, que a comunidade
internacional tinha-se “mostrado particularmente preocupada com a proteção da
população civil contra os efeitos desumanos da guerra moderna [...] e com o
aperfeiçoamento dos mecanismos que permitam a aplicação de normas jurídicas”
(FINLANDIA, 1978c, p. 225, tradução nossa). Em consonância, a representação
egípcia considerou o Protocolo I como “um passo em direção ao progresso, em
direção ao desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário e em direção à
reafirmação de seus princípios” (EGIPTO, 1978c, p. 204, tradução nossa).
Extrai-se, portanto, que a diplomacia trabalhou em prol de um desenvolvimento
do fator institucional “Direito Humanitário”, visando ao alcance do fator moral de
proteção. Esse fator, exposto pela Finlândia, já havia sido mencionado pelo
representante do Escritório da ONU em Genebra, na primeira Sessão Plenária de
fevereiro de 1974, quando externou que a Conferência reafirmava “a existência e a
primazia dos direitos inalienáveis da pessoa humana, dissociando-os de todas as
circunstâncias políticas, militares ou de outra índole” (NACIONES UNIDAS, 1978a,
p. 11, tradução nossa).
Esse pronunciamento foi ao encontro da exortação da Suíça, que, desejando
um acordo pelo qual se aliviasse sofrimentos atrozes, conclamou a Conferência a
pôr, “em cima da diversidade (de cada país), o ideal de caridade; em cima de
fronteiras e ideologias, a divisa da Cruz Vermelha; e a não perder de vista, jamais, o
objetivo humanitário da Conferência” (SUIZA, 1978a, p. 9, tradução nossa). Ao
apelar para o “ideal de caridade”, o governo suíço valeu-se do fator moral de
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empatia, que não somente dissocia as circunstâncias políticas dos direitos da
pessoa humana, mas também remete ao humanitarismo, outro fator moral
mencionado, por sua vez, pelo governo alemão, durante a Sessão Plenária Final
(ALEMANIA, 1978c, p. 243).
O espírito de cooperação e compreensão mútuas levou aos esforços para um
consenso de aspirações legítimas dos povos, que, por meio da diplomacia,
formaram uma comunidade internacional voltada para assegurar a aplicação efetiva
das normas e sua complementação, por meio de regras melhores e conformes aos
tempos atuais. Nesse contexto, o texto positivado do Protocolo I representou a
conjugação de fatores morais, como a empatia (por meio do ideal de caridade e da
satisfação), a proteção (referente aos direitos da pessoa humana), o humanitarismo
e outros, que combinaram com fatores institucionais, como a diplomacia e a
cooperação. O resultado foi a assinatura de um tratado adicional que representou
uma considerada evolução do Direito Internacional dos Conflitos Armados, incluindo
o que respeita à responsabilidade de comando.
Examinadas a vontade internacional e a conjugação desses fatores morais e
institucionais, operados nesta parte do mapeamento, observa-se, como fenômeno
resultante, como evidência, os elementos referentes à omissão e aos deveres do
chefe, conforme o contido nos artigos 86 e 87 do Protocolo I:
ARTIGO 86 – Omissões
[...]
2. O fato de que a infração às Convenções ou ao presente Protocolo tenha
sido cometida por um subordinado não exime de responsabilidade penal ou
disciplinar, conforme o caso, seus superiores, se esses sabiam ou possuíam
informações que lhes permitissem concluir, nas circunstâncias do momento,
que esse subordinado estava cometendo ou iria cometer tal infração e não
tomaram todas as medidas visíveis, que estiveram a seu alcance, para
impedir ou reprimir essa infração.
ARTIGO 87 – Deveres dos comandantes
1. As Altas Partes Contratantes e as Partes em conflito exigirão que os
comandantes militares, no que concerne aos membros das Forças Armadas
que estão sob suas ordens e as demais pessoas que se encontrem sobre
sua autoridade, impeçam as infrações às Convenções e ao presente
Protocolo e, caso necessário, reprimam-nas e as denunciem às autoridades
competentes.
2. Com o propósito de impedir e reprimir as infrações, as Altas Partes
Contratantes e as Partes em conflito exigirão que os comandantes, segundo
o seu grau de responsabilidade, tomem medidas para que os membros das
Forças Armadas, sob suas ordens, tenham conhecimento das obrigações
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que lhes incumbem, em virtude do disposto nas Convenções e no presente
Protocolo.
3. As Altas Partes Contratantes e as Partes em conflito obrigarão todo
comandante que tenha conhecimento, de que seus subordinados ou outras
pessoas sob sua autoridade irão cometer ou cometeram uma infração
contra as Convenções ou contra o presente Protocolo, a tomar as medidas
necessárias para impedir tais violações às Convenções ou ao presente
Protocolo e, caso necessário, a promover uma ação disciplinar ou penal
contra os autores das violações (PROTOCOLO, 1977).

Pelo texto do artigo 86, a responsabilidade do superior não fica eximida, se ele
sabia ou tinha informações para concluir que o subordinado estava cometendo ou
prestes a cometer infração às Convenções e não tomou medidas para impedir ou
reprimir o ato. Segundo Pereira (2010), ficou positivada, portanto, uma conduta
omissiva, uma comissão por omissão, uma falta no dever de agir. Ainda conforme o
mesmo autor, o artigo 86 introduziu a omissão em texto escrito, como infração grave,
implicando responsabilização criminal. A responsabilidade de comando no modo
omissivo foi introduzida e positivada, na forma escrita, por convenção que passou a
tratar “expressamente da omissão do comandante, criando, em direito escrito, um
dever de agir, que, na verdade, é dever de impedir o resultado, porém dentro da
hipótese de omissão própria”21 (PEREIRA, 2010, p. 124).
Por sua vez, o artigo 87 dispõe sobre a obrigação, atribuída ao comandante, de
tomar medidas necessárias para impedir violações às Convenções e promover a
ação disciplinar ou penal cabível. Por força desse artigo, as Partes-Contratantes do
Primeiro Protocolo comprometeram-se a reconhecer e impor a obrigação ao chefe
militar, estabelecendo um dever de ofício. Desse modo, o artigo 87 estabelece o
dever, que dá imperatividade à ação e fica protegido pelo disposto no artigo 86 (2).
Tanto é assim, que Sliedregt (2003) conclui que “o artigo 86 (2) do Protocolo
Adicional I, tomado junto com o artigo 87, constitui a base do moderno conceito de
responsabilidade superior”. Acrescenta a autora que, por essa razão, não há
surpresa no fato de que “os dispositivos (normativos) subsequentes que encapsulam
a responsabilidade do superior tenham-se desenhado amplamente conforme o artigo
86 (2) do Protocolo I” (SLIEDREGT, 2003, p. 142, tradução nossa). Daí por que se
verá adiante, em um verdadeiro rastro, que as normas de responsabilidade de

21

“Os crimes omissivos próprios ou puros consistem numa desobediência a uma norma
mandamental, norma esta que determina a prática de uma conduta, que não é realizada. Há,
portanto, a omissão de um dever de agir imposto normativamente” (BITENCOURT, 2000, p. 170,
itálicos do autor). É como Cezar Roberto Bitencourt conceitua crimes omissivos.
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comando, positivadas no Estatuto do Tribunal para a Ex-Iugoslávia, guardam grande
semelhança com essa norma estabelecida no Protocolo I.

3.2 O PAPEL CONTRIBUTIVO DO TRIBUNAL PENAL PARA A EX-IUGOSLÁVIA
O Tribunal Internacional Penal para a Ex-Iugoslávia teve um papel contributivo
muito importante, para a evolução do Direito Humanitário, e foi criado para processar
e julgar crimes cometidos no território da ex-Iugoslávia (SCHABAS, 2003),
predominantemente durante a Guerra da Bósnia, que envolveu Bósnia, Sérvia e
Croácia (SHRADER, 2003). O conflito e alguns aspectos da região requerem um
breve exame, para fins de contextualizações política e humanitária deste estudo.
Ocupando região disputada, já no século XIX, pelos sérvios, pelo Império
Otomano (ali influente, desde o século XV), e pelo Império Austro-Húngaro, a
Bósnia, a Sérvia e a Croácia sempre se caracterizaram como protagonistas de
diversidade cultural, étnica e religiosa. Cristãos ortodoxos (bósnio-sérvios), católicos
(bósnio-croatas) e mulçumanos (bosniaks) compartilham até hoje, em governo
tríplice, um território que, após ser Protetorado Austro-Húngaro desde 1878,
compreendeu o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos – denominado Iugoslávia
em 1929 – e, após a Segunda Guerra, assentou a República Federativa Socialista
da Iugoslávia, liderada por Josip Broz Tito, que fez a integração das seis
repúblicas22. Com a morte do presidente Tito, em 1980, o ideário unificador da
Iugoslávia desvaneceu e a federação começou a assistir ao processo de sua
desintegração (MALCOLM, 1996).
Com as declarações de independência das repúblicas, o governo de Belgrado
procurou reprimir tais movimentos separatistas, fazendo desencadear diversos
confrontos, terminando na eclosão da Guerra da Bósnia. De abril de 1992 a
dezembro de 1995, houve o conflito entre o governo sérvio-iugoslavo de Belgrado,
apoiado pela República Sérvia (Sprska) e pela Região Autônoma de Kraína
(Krajina), e o lado formado por tropas da Bósnia23, da República de Herzeg-Bósnia e
da República da Croácia, inicialmente aliada à Bósnia. Somado a esse lado bósniocroata, estavam os grupos de mujahideen, apoiadores oriundos de países
22
23

As seis repúblicas: Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia.
Refere-se ao Governo Autônomo Sérvio-Bósnio, que se localizava dentro da Bósnia-Herzegovina.

95

muçulmanos. Concomitantemente aos atos de extrema violência contra civis,
incluindo assassinatos e destruição de vilas de bósnios muçulmanos, realizados por
croatas, a Bósnia passou a constituir um terceiro lado, lutando também contra a
própria Croácia: sérvios, croatas e bósnios guerreavam entre si (FINLAN, 2014).
Conforme Dias (2011), a divisão entre grupos étnicos, como característica
singular do conflito, ensejou uma tríplice disputa: os cristãos ocidentais procuravam
anexar uma fração do território bósnio à Croácia; os ortodoxos procuravam ligar-se à
Sérvia; e a maioria muçulmana (bósnios) procurava conquistar sua independência.
Segundo o mesmo autor, esses agrupamentos que se encontravam residentes na
Bósnia eram financiados pelos governos croata e sérvio (DIAS, 2011). A divisão
entre grupos étnicos, que, na análise de Dias (2011), foi o que deu singularidade ao
conflito, é característica que recebe importância nos estudos de Bigo (2000), que
observa a sobrevivência de identidades coletivas, como uma noção em que
repousam os denominados novos perigos, novas ameaças, do pós-Guerra Fria. Para
esse momento político, Buzan e Wæver (2003) reconhecem as ameaças societais
identitariamente relacionadas, ao pensarem a concepção de segurança. Diante das
perspectivas desses autores, é razoável que a Guerra da Bósnia possa ser tratada,
neste estudo, como uma guerra singular e ocorrida em período recente, portanto, em
tempos de novos perigos ou ameaças.
A ONU, ainda em fevereiro de 1992, criou e enviou uma Força de Proteção
(UNPROFOR), para tentar estabilizar a situação – em resposta à movimentação de
tropas que Belgrado fizera, diante das intenções eslovena e croata de saída da
federação. Entretanto, o conflito limitou-se à região da Croácia por pouco tempo,
estendendo-se para Sarajevo24 e outras cidades maiores, após a BósniaHerzegovina também se haver declarado independente (DIAS, 2011). O conflito
estava definitivamente formado e a comunidade internacional já o acompanhava,
com grande perplexidade, também, frente à escalada de violência contra as
populações civis. Diante de diversos massacres ocorridos, dentre os quais o de
24

O Cerco a Sarajevo (Siege of Sarajevo) duraria na guerra; mantimentos não entravam na capital e
pessoas se arriscavam para fugir. Sob o comando do general Dragomir Milošević, a unidade
Sarajevo-Romanija (SRK) cercou, aprisionou e bombardeou a cidade de Sarajevo. Durante um
período de 15 meses sob o comando de Milošević, a tropa efetuou uma verdadeira campanha de
tiros de precisão e de saturação, disparados de posições em montanhas dos arredores de
Sarajevo, resultando em mortes de um grande número de civis da cidade. Além de armas
pesadas, como morteiros, foram empregados soldados franco-atiradores, altamente treinados, que
utilizavam miras telescópicas (BOSTEDT; DUNGEL, 2008).
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Sbreni a (/sebrenítya/, em pronúncia croata; /sebrenítsya/, em pronúncia sérvia)25,
houve ainda maior repercussão na sociedade internacional, que criticava as regras
que impediam a ONU de utilizar suas tropas engajadamente. Tal repúdio mudaria a
política de uso da força e colaboraria para terminar o conflito, com o ataque militar
feito pela OTAN e o conseguinte Acordo de Dayton, confirmado em Paris, em
dezembro de 1995 (FINLAN, 2014).
O Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao reafirmar interesses comuns
e providências, registrados desde a Resolução 713 de 1991, criou formalmente, por
meio da Resolução 827, de 25 de maio de 1993, o “Tribunal Internacional para
Persecução de Pessoas Responsáveis por Sérias Violações do Direito Internacional
Humanitário Cometidas no Território da Ex-Iugoslávia desde 1991”26 (ICTY, em
inglês). Confirmando o propósito da Resolução 808 de 1993, de promover a
persecução de indivíduos envolvidos em violações do Direito Humanitário, a
Resolução 827 veio como norma positivada escrita que, dentre tantas providências,
deixou expressos os interesses comuns, da sociedade internacional, em pôr fim aos
graves crimes cometidos no território da ex-Iugoslávia, e, também, em “tomar
medidas efetivas para trazer à justiça as pessoas responsáveis por tais crimes”
(UNSC, 1993a).
Ainda na exposição de motivos da Resolução 827, o Conselho de Segurança
positivou valores comuns, como paz internacional e segurança, e o interesse pelo
respeito ao Direito de Guerra. O respeito por esse fator institucional ficou afirmado,
quando o Conselho expressou a crença das Nações Unidas de que a criação do
Tribunal e a persecução de pessoas, suspeitas de violações do Direito Internacional
Humanitário, contribuiriam para garantir que tais violações fossem interrompidas e
efetivamente reparadas (UNSC, 1993a).
Nota-se que essa norma impositiva, emitida pelo Conselho de Segurança –
sendo tal uma autoridade reconhecida, com anuência, pelos Estados – é norma,
portanto, de Juspositivismo que, como nos demais casos de normas apreciadas
neste estudo, vem combinar com a perspectiva de Relações Internacionais de
25

26

Em julho de 1995, na vila de Sbreni a, onde se estimou mais de 7.000 homens assassinados
pelas forças sérvio-bósnias, considerado uma receita de genocídio em massa (FINLAN, 2014).
Nota-se que o nome formal dado à corte contém referência específica ao Direito Internacional
Humanitário ou dos Conflitos Armados, o que representa especial atenção dada ao direito de
guerra.
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cooperação, como interação entre Estados, e, também, com o Direito Internacional,
como meio racionalista para a sociedade. Ou, como já mencionado, um verdadeiro
“mecanismo regulador de uma área de convergência entre interesses estatais”27, no
caso, os de pôr fim ao cometimento de graves crimes em conflitos armados.
Destarte, a maior organização internacional do mundo (UNITED NATIONS, 2011)
positivou normas de cooperação e de conformidade, porquanto normas que
conclamam os Estados à implementação das mesmas (inclusive as regras de
responsabilidade individual) e à observância das requisições e ordens emanadas do
Tribunal criado.
A Carta do Tribunal para a Ex-Iugoslávia, a Resolução 827, representa,
portanto, um consentido Direito posto por uma parte da sociedade internacional,
incluindo regras de responsabilização individual por crimes de guerra (MUNDIS,
2003). Goldstone (2007), com críticas por ser um tribunal ad hoc, sustenta que o
Tribunal para a Ex-Iugoslávia se tratou de politização da justiça (politicization of
justice), pela via direta do Conselho de Segurança das Nações Unidas, já que
“nenhum tribunal ad hoc teria sido estabelecido, para investigar crimes de guerra,
alegadamente cometidos por algum indivíduo dos cinco membros permanentes ou
daquelas nações que esses possam ter desejado proteger” (GOLDSTONE, 2007, p.
467, tradução nossa).
Para Cassese e Gaeta (2013), apesar de ter tido jurisdição limitada, geográfica
e temporariamente, o Tribunal obteve sucesso, em termos gerais, porquanto
promoveu um estímulo final para a emergência da atual Corte Penal Internacional
(ICC), como órgão potencialmente capaz de julgar violações cometidas em qualquer
lugar. Além disso, foi acumulado grande volume de jurisprudência, referente à
interpretação das normas penais positivadas no Estatuto. Tal estímulo à atual ICC e
esses volumes acumulados de jurisprudência acabariam sendo aproveitados pelo
tão ansiado sistema de justiça penal internacional, posteriormente, em seu modo
efetivo, permanente e imparcial (CASSESE; GAETA, 2013).
De fato, Goldstone (2007) também destaca sucessos obtidos. Considerando
sua conquista primária de promover, em ampla base, o desenvolvimento e a
aplicação de normas criminais internacionais, o Tribunal definiu, por exemplo, a

27

Conforme Souza (2016).
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culpabilidade em situação de responsabilidade de comando, por meio do julgamento
do general Tihomir Blaškić. Ademais, destaca que o Tribunal encorajou o aumento
de investigações, processos e legislações sobre crimes de guerra, no âmbito de
Direito interno dos países. Ainda segundo o mesmo autor, a publicidade dada pelo
Tribunal, ao Direito Humanitário, dissuadiu a ocorrência de diversos crimes de
guerra, em campanhas militares subsequentes. Por meio da disseminação de
provas, utilizando-se da própria publicidade junto à comunidade internacional, o
Tribunal impediu a capacidade de repressores e criminosos esconderem-se por trás
do “desconhecido” (GOLDSTONE, 2007).
Esse cenário que envolve (i) estímulo à atuação de uma corte criminal global,
(ii) considerável volume de jurisprudência, (iii) desenvolvimento e aplicação de
normas internacionais de responsabilidade individual, (iv) definição de conceitos
úteis à responsabilidade de comando, (v) aumento de processos e normas sobre
crimes de guerra em âmbitos nacionais e (vi) dissuasão de crimes em conflitos
posteriores, por conta da publicidade dada, é cenário de evidência de que a
sociedade internacional buscou fazer a interação entre Estados, para convergir
interesses de proteção humanitária e responsabilização criminal, por meio do Direito
Internacional. Tal interação – que cria novas instituições, nutre valores de paz e
reconciliação, distingue normas e define contornos do Direito Humanitário – é
interação para uma nova cultura, baseada no Direito e no compromisso dos Estados,
como expresso no discurso de Theodor Meron, presidente do Tribunal para a ExIugoslávia, destinado à Assembleia Geral da ONU, em 15 de outubro de 2012:
À luz desse marco, eu penso que só cabe focar [...] nas realizações notáveis
do Tribunal, [...] que não só contribuíram para trazer paz e reconciliação,
aos países da região da ex-Iugoslávia, mas ressonaram para muito além
dessa região, levando à criação de outros tribunais internacionais e de
cortes nacionais, e forjando uma nova cultura internacional de
responsabilização. [...]
O Tribunal [...] deu vida a normas que tinham sido raramente aplicadas e
começou um processo vital de elucidar e definir os contornos do Direito
Internacional Humanitário, em todo caso, conferindo pleno respeito aos
direitos do acusado e respeito ao princípio da legalidade. [...]
[...] Por causa da cooperação e do compromisso dos Estados-membros, o
Tribunal e o sucesso de seu trabalho, nas últimas duas décadas, tiveram um
impacto profundo na paisagem da justiça criminal internacional. (MERON,
2012, tradução nossa).

O discurso do presidente do Tribunal para a Ex-Iugoslávia guarda relação com
os números apresentados pelo próprio Tribunal. Durante 24 anos, desde sua
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criação, em maio de 1993, até o seu encerramento em dezembro de 2017, com o
término de mandato de seus juízes no mês anterior, o Tribunal viu processados 161
indivíduos. Desses, 89 pessoas foram condenadas, 18 foram absolvidas, 13 foram
remetidas a jurisdições nacionais, 37 tiveram acusações retiradas ou morreram.
Somente 4 indivíduos tiveram seus respectivos processos continuados, em fase
posterior ao fechamento do Tribunal, por meio do Mecanismo Residual para os
Tribunais Penais28.
A exemplo das positivações nas Cartas dos Tribunais de Nuremberg e Tóquio,
a Carta do Tribunal Internacional para a Ex-Iugoslávia também trouxe as tipificações
dos crimes a serem julgados e, de forma inovada, finalmente, trouxe um inédito
dispositivo sobre a responsabilidade de comando (UNSC, 1993b) – embora, em
jurisprudência, Tóquio já tivesse feito menções ao conhecimento presumido e ao
dever do comandante (IMTFE, 1948). Assim, a doutrina da responsabilidade de
comando, iniciada (e não efetivamente utilizada) nos tempos da Primeira Guerra
Mundial, teve, finalmente, regra positivada por meio de estatuto. Inobstante, não só
contribuição jurisprudencial foi aproveitada, mas normas de devido processo foram
colocadas de modo mais rigoroso, mostrando que os Estados estavam, finalmente,
desejosos de punir um amplo leque de crimes de guerra e contra a humanidade,
inclusive em conflitos internos, e ainda que em tempo de paz (SCHABAS, 2003).
As tipificações estão contidas nos artigos 2º a 5º do Estatuto. Em termos de
responsabilização, a principal regra positivada, de interesse para este estudo,
encontra-se no parágrafo 3º do artigo 7º, do Anexo à Resolução 827, Carta do

28

O Conselho de Segurança das Nações Unidas, por meio da Resolução 1966, de 22 de dezembro
de 2010, criou o Mecanismo Residual Internacional das Nações Unidas para os Tribunais
Criminais (Mecanismo, IRMCT), como uma “estrutura pequena, temporária e eficiente”. O
Mecanismo começou a funcionar em 1º de julho de 2012, em Arusha, na República Unida da
Tanzânia, e, em 1º de julho de 2013, na Haia. A sucursal de Arusha herdou funções do Tribunal
Penal Internacional para Ruanda (ICTR); a sucursal da Haia herdou funções do Tribunal para a
Ex-Iugoslávia. Durante os primeiros anos de existência, o Mecanismo operou em paralelo com o
ICTR e o ICTY, e continua a funcionar após o encerramento dos Tribunais, ocorridos em 31 de
dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2017, respectivamente. Nas funções que o mandato da
ONU atribuiu ao Mecanismo, incluem-se: rastreamento de foragidos; revisões criminais, se surgem
fatos novos relevantes, não apreciados em julgamento; investigações e julgamentos referentes a
desacatos e falsos testemunhos ocorridos em âmbitos de ICTR e ICTY, ou mesmo perante o
próprio Mecanismo; acompanhamento de processos remetidos a jurisdições nacionais; proteção
de vítimas e testemunhas; supervisão das execuções de sentença; assistência a jurisdições
nacionais e guarda e gestão dos arquivos referentes aos Tribunais para Ruanda e Ex-Iugoslávia
(IRMCT, 2018).
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Tribunal (Estatuto), ora expresso como “artigo 7(3)”, caracterizando-se como norma
de responsabilidade de comando29:
Artigo 7º
Responsabilidade Criminal Individual [...]
3. O fato de qualquer dos atos dispostos nos artigos 2 a 5, do presente
Estatuto, ser cometido por um subordinado não desobriga seu superior da
responsabilidade criminal, se ele sabia ou tinha razão para saber que o
subordinado estava prestes a cometer tal ato, ou mesmo já cometido, e
falhou em tomar as medidas necessárias e razoáveis para prevenir tal ato
ou punir o respectivo agente (UNSC, 1993b, tradução nossa).

Observa-se, em autêntico rastro, que os termos desse parágrafo foram
redigidos de modo muito semelhante ao dispositivo do artigo 86 (2) do Primeiro
Protocolo Adicional. O elemento mental “sabia ou tinha razão para saber” e o
elemento de omissão “falhou em tomar medidas para prevenir ou punir” foram
inseridos nesse artigo do Estatuto, tendo a norma do Protocolo como o seu
precedente imediato. Foi desse modo que o Conselho de Segurança positivou
norma sobre a responsabilidade de comando, tendo, como resultado, a tendência
pela consolidação dos elementos conhecimento e omissão. Entretanto, como
examinado adiante, será a jurisprudência do Tribunal o fator responsável pelo viés
de consolidação dos elementos “relação superior-subordinado” e “controle efetivo”,
determinando-os como requisitos necessários e delimitando seus significados.
Outrossim, o parágrafo 3º, primordial neste estudo, é a norma de
responsabilidade de comando por omissão do superior. Ambos os dispositivos, como
os demais do Estatuto, foram explicados e interpretados pelo Tribunal para a ExIugoslávia, durante toda a existência da corte, ganhando contornos e definições
jurisprudenciais que deixaram a responsabilização criminal desenvolvida, para o
atual Tribunal Penal Internacional, o qual ficaria em verdadeiro débito por um
trabalho pioneiro (SCHABAS, 2003). Com efeito, mesmo em face da natureza de
alta complexidade dos casos apreciados, as Câmaras de Julgamento construíram
precedentes fáticos abundantes, diante de vasta quantidade de provas apresentadas
no curso dos julgamentos (BOSTEDT; DUNGEL, 2008).

29

Como foi visto, o Protocolo Adicional I (às Convenções de Genebra de 1949) positivou regras, em
1977 e atualmente vigentes, que esclarecem acerca de responsabilização, em seus artigos 86 e
87, embora alguns autores não as considerem como regras de responsabilidade de comando, em
seu sentido estrito, específico (SCHABAS, 2003; SLIEDREGT, 2003).
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Portanto, além do parágrafo positivado na Carta do ICTY, a doutrina da
responsabilidade de comando foi consideravelmente desenvolvida pelo Tribunal,
porquanto a corte enriqueceu o dispositivo, por meio de construção jurisprudencial
própria, em verdadeiros exemplos de elaboração de normas internacionais e de
desenvolvimento nas áreas de Direito Internacional Humanitário e Direito Criminal
(CASSESE; GAETA, 2013; BOSTEDT; DUNGEL, 2008). Não sem razão, o Tribunal
Internacional Penal para a Ex-Iugoslávia tem grande ligação com o atual Tribunal
Penal Internacional (MUNDIS, 2003) e é considerado como uma “instituição
profundamente importante”, para o desenvolvimento do Direito Internacional
Humanitário, tendo sua chegada anunciado um novo desejo da comunidade
internacional em trazer os criminosos de guerra a julgamento e ao rol dos culpados
(SCHABAS, 2003).

3.3 A RESPONSABILIDADE DE COMANDO E OS CASOS-CHAVE DA BÓSNIA
A

responsabilidade

de

comando,

como

apresentada

atualmente,

foi

consolidada em grande parte, pelas regras do Estatuto do Tribunal para a ExIugoslávia e por seus julgados principais. Cada processo criminal examinado, nos
respectivos subitens, contribuiu para que a jurisprudência influenciasse na
composição das normas de responsabilidade de comando do atual Tribunal Penal
Internacional. Inicialmente, é abordado o processo referente ao campo prisional de
Čelebići, onde se efetua a coleta de manifestações observáveis contidas nos
julgamentos de cada réu: Delalić, Mucić, Delić e Landžo.
Em seguida, examina-se o caso de Zlatko Aleksovski e extrai-se evidências
dos julgamentos, de primeira instância e de apelação, as quais formarão
jurisprudência para a formação das atuais características da responsabilidade de
comando. Após, segue o caso de Tihomir Blaškić, com exame, também, dos
aspectos políticos do epísódio de Lašva Valley, em cujo contexto se inseriram o
general Blaškić e o comandante Aleksovski. De mesmo modo, os posicionamentos
do Tribunal seriam reafirmados em outros casos e, por fim, serviriam ao texto
aprovado pela então vindoura Conferência de 1998, ou seja, ao Tratado de Roma.
Por fim, examina-se a subparte de mapeamento que envolve o civil Dario
Kordić e o comandante Mario Čerkez. Desse exame, do mesmo modo que nos
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outros julgamentos, também é feita a coleta de manifestações observáveis, que
indicam que elementos da responsabilidade de comando têm perspectivas
reafirmadas por precedentes, do Tribunal para a Ex-Iugoslávia, e por influência de
regras positivadas no Protocolo Adicional I. Ao final, é visto que os elementos se
repetem e formam jurisprudência posteriormente aproveitada para a composição do
Estatuto de Roma.

3.3.1 O caso de Čelebići (Delalić, Mucić, Delić e Landžo)
Čelebići era um campo de detenção localizado em vila de mesmo nome,
situada na municipalidade de Konjic, na região do norte da Bósnia-Herzegovina,
aproximadamente a 50 quilômetros ao sul de Sarajevo. Konjic tinha importância
estratégica, por ter sido utilizada para estabelecer uma linha de suprimentos para
tropas bósnias e abrigar as linhas de comunicação entre Sarajevo e outras áreas do
país. Inobstante, Konjic também estava em evidência, devido aos combates
ocorridos e à consequente prisão de muitos da população sérvia nos quartéis de
Čelebići, cujas instalações, situadas na aldeia de mesmo nome, foram adaptadas
para o funcionamento da prisão. Apesar de se tratar de um grande complexo de
construções, em uma área de aproximadamente 50.000 metros quadrados, com
túneis e tanques subterrâneos, para estocagem de combustível para as tropas
sérvias, somente uma pequena parte foi destinada à detenção dos prisioneiros,
conforme o que foi dado conhecer ao Tribunal (ICTY, 1998).
Conhecida a importância estratégica de Konjic, em abril de 1992, a ação
conjunta de bósnio-croatas com tropas de bósnios muçulmanos resultou em
combate contra as tropas sérvias que, por sua vez, já haviam armado sua
população. Após diversos ataques contra instalações sérvias, bloqueios de rodovias,
ferrovia e linhas de comunicações, tropas croatas e muçulmanas cercaram Konjic e
a isolaram de Sarajevo e Mostar. Ao final dessa operação, militares e civis sérvios
foram aprisionados e enviados para o campo de Čelebići (ICTY, 1998).
Estabelecido o campo, foram instituídos nas funções de comandante,
subcomandante e guarda, respectivamente, Zravko Mucić, Hazim Delić e Esad
Landžo. O comandante militar da área em que o campo foi criado era Zejnil Delalić.
Todos foram a julgamento, em vista das diversas atrocidades sofridas pelos
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prisioneiros sérvios (ICTY, 1998). Somente Esad Landžo não recebeu imputação por
responsabilidade de comando, tendo-lhe sido atribuídos crimes comissivos, com
participação direta que lhe custou, após sucedâneos recursais, a pena definitiva de
15 anos de prisão (ICTY, 2003).
O julgamento dos réus envolvidos no caso referente ao Campo de Čelebići
produziu elementos constantemente lembrados, em diversos outros julgamentos
realizados pelo Tribunal para a Ex-Iugoslávia. Na análise dessa atividade judicial
referente a Čelebići, em termos de process-tracing, percebe-se a existência da
vontade da sociedade internacional no julgamento dos sérvios Delalić, Mucić, Delić e
Landžo, conforme exemplificado no parágrafo seguinte. Como o julgamento do Caso
Čelebići criou precedentes utilizados reiteradas vezes (MUNDIS, 2003), tem-se que
o elemento vontade da sociedade internacional esteve presente na construção
jurisprudencial posta, no que se refere à responsabilidade de comando. De fato,
indicativos desse elemento foram encontrados no texto que sentencia os acusados.
Exemplo disso é o documento de 1997: em meio ao questionamento da defesa
sobre o final dos mandatos dos juízes, sem os quais esses não teriam competência
para julgar, o Conselho de Segurança da ONU emitiu a Resolução n. 1126, de 27 de
agosto de 1997, estendendo os respectivos mandatos. Assim, pela vontade
internacional, os juízes do Tribunal para a Ex-Iugoslávia continuaram investidos para
decidir o caso relativo aos réus de Čelebići (ICTY, 1998). Essa prorrogação denota
um afã de solucionar questões processuais de investidura dos juízes, indicando os
esforços em responsabilizar o indivíduo – os quais traduzem a própria vontade da
sociedade internacional.
No julgamento relativo ao caso, o conjunto que se coleta sobre a
responsabilidade de comando – cujos elementos são descritos nos subitens
seguintes – é propiciado pela articulação de fatores institucional (direito) e moral
(repúdio e garantia):
Essa conclusão é fortalecida pela convicção fundamentada, da Câmara de
Julgamento, de que o Conselho de Segurança (da ONU), ao condenar,
persistentemente, as difundidas violações do Direito Internacional
Humanitário cometidas durante o conflito na Bósnia, e, de fato, ao
estabelecer o Tribunal Internacional para processar e punir tais violações,
não considerou que a proteção integral desse Direito Humanitário pudesse
ser negada a grupos particulares de indivíduos, quando com base em
disposições de legislação nacional. O Tribunal Internacional deve, portanto,
dar um entendimento amplo e principiológico quanto à aplicação das
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normas básicas do Direito Internacional Humanitário, normas que estão
enunciadas nas quatro Convenções de Genebra. Em particular, a todos
esses indivíduos que não tomaram parte das hostilidades, e que ainda se
viram engolidos por horror e violência da guerra, não deverá ser negada a
proteção da IV Convenção de Genebra, a qual constitui, justamente, a base
do direito referente a tais pessoas (ICTY, 1998, p. 102-103, tradução
nossa).

Nas três condenações ocorridas (Mucić, Delić e Landžo), são encontrados os
fatores morais de repúdio e garantia, articulados com o fator institucional do direito –
em conformidade com o referencial teórico já visto –, fatores articulados esses que,
ensejando precedentes diversos, foram postos e posteriormente utilizados pelo
próprio Tribunal. Čelebići representou um julgamento precursor, por meio do qual o
Tribunal enfrentou os primeiros questionamentos, por exemplo, sobre o significado
do vocábulo “superior” e o alcance da expressão “tinha razão para saber”, referentes
à norma positivada no artigo 7 (3) do Estatuto. São manifestações observadas como
essas que, coletadas, passam a ser descritas adiante, no exame detido de cada réu.

3.3.1.1 Zejnil Delalić e sua absolvição
Zejnil Delalić, tendo sido o comandante do 1º Grupo Tático do Exército Bósnio,
entre junho e novembro de 1992, foi indiciado e julgado, sob a alegação de que tinha
autoridade na região onde o campo de Čelebicí foi estabelecido, porquanto era o
comandante militar de área e, por isso, em tese, sabia ou tinha razão para saber
dos maus-tratos aos detentos, cometidos por subalternos, tendo, entretanto, falhado
em tomar as medidas necessárias para prevenir tais atos ou para punir os infratores.
Juntamente com os responsáveis por Čelebići, comandante Zdravko Mucić e
subcomandante Hazim Delić, Zejnil Delalić foi processado, com base no Direito
Internacional Humanitário, pela imputação dos crimes de (i) homicídio intencional,
(ii) tortura e tratamento cruel, (iii) sofrimento e lesões corporais graves com
crueldade, (iv) tratamento desumano, (v) confinamento ilícito de civis e (vi) saque e
pilhagem de propriedade privada, no caso, dinheiro e pertences de valor dos
prisioneiros (ICTY, 1998).
Zejnil Delalić foi absolvido de todas as acusações relativas a Čelebići, tendo o
Tribunal considerado que a Promotoria não conseguira provar que Delalić tinha
autoridade sobre os agentes da prisão. Assim ocorreu, apesar da alegação de que
Delalić teria ascendência sobre as instituições que interagiam com seu comando,
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dada a relação de sua unidade com os combates e todas as atividades na
municipalidade de Konjic. Sem provas, as imputações baseadas na responsabilidade
de comando, com fulcro no dispositivo do artigo 7(3) do Estatuto do Tribunal, foram
todas afastadas, ensejando, porém, como resultado útil a este estudo, a observação
de dois elementos que importam para a consolidação normativa da responsabilidade
de comando.
Em não havendo a positivação do conceito de superior, nem no Protocolo I,
nem no Estatuto do Tribunal, a corte dispôs-se a fazer as delimitações a respeito e,
assim, relação superior-subordinado e controle efetivo foram-se tornando elementos
consolidados jurisprudencialmente, a partir de Čelebići. Contudo, a ausência dos
elementos relação superior-subordinado e controle efetivo foi o que absolveu Delalić
e fez com que os respectivos entendimentos, extraídos do caso Čelebići, passassem
a ser reiteradas vezes considerados em julgamentos seguintes, como no caso de
Kordić, revelando, inclusive, uma ligação lógico-normativa do § 3º, do artigo 7º do
Estatuto, com os artigos 86 e 87 do Protocolo Adicional de 1977:
Ambas Câmara de Julgamento e Câmara de Apelação fizeram referência ao
Protocolo Adicional I e ao Comentário do CICV, que dispõem sobre o
conceito de superior:
“Este não é um conceito puramente teórico que cobre qualquer superior em
uma linha de comando, mas (o que nos faz) preocupar apenas com o
superior que tenha uma responsabilidade pessoal em relação ao autor dos
atos envolvidos, porque esse último, sendo seu subordinado, está sob seu
controle. O liame direto que deve existir entre o superior e o subordinado
decorre, claramente, do dever de agir estabelecido no parágrafo 1º do artigo
86 (do Protocolo I). Além disso, somente esse superior está, normalmente,
na posição de ter informações que lhe permitam concluir, nas circunstâncias
do momento, que o subordinado cometeu ou vai cometer uma violação.
Contudo, não se deve concluir, disso, que tal dispositivo apenas diga
respeito ao comandante sob cujas ordens diretas o subordinado é colocado.
O papel dos comandantes, enquanto tal, é tratado no artigo 87 (Dever dos
comandantes). O conceito de superior é mais amplo e deve ser visto em
termos de uma hierarquia que engloba o conceito de controle” (ICTY, 1998;
ICTY, 2001a apud. ICTY, 2001b, p. 120, tradução nossa).

No que faltou provar o liame de comando e da efetividade, Delalić acabou
sendo absolvido, no que respeita à responsabilidade de comando. O Tribunal
entendeu que seria necessária a efetividade no comando e foi além, ao admitir que o
comando pudesse ser exercido por um civil, sendo certo que a tal efetividade era o
que não poderia faltar, para se dar a responsabilização.
Pessoas efetivamente em comando de tais estruturas informais, com poder
de prevenir e reprimir os crimes de pessoas que estão de fato sob seu
controle, podem, sob certas circunstâncias, ser responsabilizadas por sua
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falha em fazê-los. Assim, [...] indivíduos em posição de autoridade, seja em
estrutura civil ou militar, podem incorrer em responsabilidade criminal, por
via da doutrina de responsabilidade de comando, com fundamento em suas
posições de superiores de fato, assim como de direito. A mera ausência de
autoridade legal formal para controlar não deverá, portanto, ser
compreendida para impedir a imposição da responsabilidade (ICTY, 1998,
p. 130-131, tradução nossa).

A ausência de uma relação superior-subordinado e a conseguinte falta do
controle efetivo, que o suposto comandante poderia exercer, foram fatores que
ensejaram a absolvição do acusado. Assim, em julgamento de apelação, em 20 de
fevereiro de 2001, Zejnil Delalić teve sua absolvição confirmada (ICTY, 2001a).
Como a relação superior-subordinado e o comando efetivo são elementos que se
podem complementar (SLIEDREGT, 2003), e como, na situação de Delalić, esses
foram os que bastaram para a sua absolvição (ICTY, 2001a), considera-se tais
elementos como suficientes para o exame do caso, como manifestações
observáveis. Assim, passa-se para as subpartes do mapeamento as quais
compreendem os outros três réus.

3.3.1.2 Zdravko Mucić, quanto à responsabilidade de comando
Zdravko Mucić, também conhecido como “Pavo”, foi comandante do campo de
Čelebići, durante o período entre maio e novembro de 1992. Do mesmo modo que
feito em relação a Delalić, Mucić foi processado e julgado sob a tese de que, devido
à posição de comandante do campo, ele sabia ou tinha razão para saber dos maustratos infligidos aos presos, por parte dos subordinados. Com essas circunstâncias
de conhecimento, utilizou-se, também, a tese de que ele teria falhado em tomar as
medidas necessárias para evitar os ilícitos ou punir os agentes (ICTY, 1998).
Como já descrito, foram-lhe imputados os mesmos crimes dos quais Delalić foi
absolvido. Entretanto, não foi mesma a sorte de Zdravko Mucić, em primeira
instância. Tendo-lhe sido afastada apenas a acusação de saque e pilhagem, o
comandante do campo foi condenado por todas as outras acusações, em
imputações referentes a diversas vítimas, com penas de 7 anos de prisão para cada
imputação aceita, em violações da IV Convenção de Genebra e das leis e dos
costumes de guerra (ICTY, 1998).
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Posteriormente, a Câmara de Apelação retirou diversas imputações e solicitou,
ao presidente do Tribunal, que o caso fosse retornado à Câmara de Julgamento,
para que não houvesse supressão de instância, em referência a pontos não
examinados até então. Por outro lado, acolheu a tese da Promotoria, no sentido de
que a pena seria inadequada e, portanto, carente de uma revisão para seu aumento
(ICTY, 2001a). Em 9 de outubro de 2001, o órgão de segunda instância julgou a
apelação do caso e confirmou as condenações do conjunto de imputações que lhe
coube apreciar. Finalmente, em 8 de abril de 2003, houve julgamento definitivo da
revisão e Zdravko Mucić ficou condenado a 9 anos de prisão (ICTY, 2003).
O julgamento de Zdravko Mucić fez com que a capacidade de repressão e
punição passasse a ser considerada como necessariamente efetiva, para que
houvesse responsabilização que, por sua vez, e de acordo com a Comissão de
Direito Internacional, pudesse ser estendida a civis. Isso se relaciona à necessidade
de um controle suficiente, um controle efetivo. Portanto, tem-se a seguinte evidência:
Dessarte, é opinião da Câmara de Julgamento que, para que o princípio da
responsabilidade superior seja aplicável, é necessário que o superior tenha
controle efetivo sobre as pessoas que cometerem as violações do Direito
Internacional Humanitário, no sentido de possuir a capacidade material de
impedir e punir a prática dessas ofensas. Com a ressalva de que tal
autoridade possa ter um caráter tanto de facto quanto de jure, a Câmara de
Julgamento, em acordo, compartilha da opinião, expressa pela Comissão de
Direito Internacional, de que a doutrina da responsabilidade de comando se
estende aos superiores civis, apenas na medida em que eles exerçam certo
grau de controle sobre seus subordinados, de modo semelhante ao dos
comandantes militares (ICTY, 1998, p. 140, tradução nossa).

Outra manifestação observada e coletada neste mapeamento é a perspectiva
do Tribunal, acerca de um segundo elemento considerado entre os quatro que
constituem a responsabilidade de comando: o conhecimento ou mens rea.
Considerada pela primeira instância e confirmada pela segunda, a situação subjetiva
do comandante, de “ter motivos para saber” de eventual ilícito, ficou dependente de
uma disponibilidade da respectiva informação. Isso se relaciona ao estado de
discernimento do comandante, ou seja, ao seu conhecimento:
Pelas razões expostas, este fundamento é julgado improcedente. A Câmara
de Apelações defende a interpretação dada, pela Câmara de Julgamento,
ao padrão "tinha motivos para saber", isto é, a de que um superior será
responsabilizado
criminalmente, com
base
nos princípios da
responsabilidade de comando, apenas se a informação lhe estivesse
disponível, de modo que o colocasse avisado das ofensas cometidas pelos
subordinados. Isso é consistente com o padrão do direito consuetudinário
da mens rea, conforme existente no momento das imputações feitas na
Acusação (ICTY, 2001a, p. 73, tradução nossa).
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Para se ver caracterizada a falha em reprimir ou prevenir, precisou-se verificar
a manutenção de um real poder de controle do comandante sobre os subordinados,
sob pena de não haver a responsabilidade, posto que não ficaria concretizado o
elemento omissão:
Embora seja, portanto, a conclusão da Câmara de Julgamento de que um
superior, seja militar ou civil, pode ser responsabilizado de acordo com o
princípio de responsabilidade superior, com base em sua posição de
autoridade de facto, as considerações fundamentais subjacentes à
imposição de tal responsabilidade devem ser levadas em conta. A doutrina
da responsabilidade de comando é, em última análise, baseada no poder do
superior de controlar os atos de seus subordinados. Um dever é colocado,
ao superior, de exercer esse poder, de modo a prevenir e reprimir os crimes
cometidos por seus subordinados; uma falha sua de fazê-lo de maneira
diligente é sancionada pela imposição de responsabilidade criminal
individual, de acordo com a doutrina. Daí segue que existe um limiar em que
as pessoas deixam de possuir os poderes necessários de controle sobre os
reais criminosos e, consequentemente, não podem ser adequadamente
consideradas seus “superiores”, dentro do significado do artigo 7 (3), do
Estatuto. Embora a Câmara de Julgamento deva estar sempre alerta às
realidades de qualquer situação e esteja preparada para furar os véus de
formalismo que possam proteger aqueles que têm a maior responsabilidade
por atos hediondos, um grande cuidado deve ser tomado para que uma
injustiça não seja cometida, ao responsabilizar indivíduos pelos atos de
outros, em situações onde o liame de controle for ausente ou muito remoto
(ICTY, 1998, p. 139-140, tradução nossa).

Juntamente com a relação superior-subordinado extraída em Delalić, o controle
efetivo, o conhecimento e a omissão são extraídos do caso de Mucić, como se
encontram acima. Os quatro fatores repetem-se, em todos os casos examinados no
mapeamento, e, apresentando-se em diferentes modos e decisões, adquirem
predominância nas evidências coletadas. Tal predominância sugere que esses
fatores se caracterizam como verdadeiros elementos doutrinários constituintes da
responsabilidade de comando, sem os quais esse instituto jurídico não se
aperfeiçoaria para fins de imputação criminal. Dessarte, com conteúdos diferentes e
mesma essência, os quatro elementos constitutivos (i) relação superior-subordinado,
(ii) controle efetivo, (iii) mens rea e (iv) omissão são verificados e extraídos até o fim
do rasteamento.

3.3.1.3 Hazim Delić, quanto à responsabilidade de comando
Hazim Delić foi o subcomandante do campo de Čelebići, no período de maio a
novembro de 1992, tendo assumido o comando após Mucić ter saído da função,
atuando até o fechamento do campo. Delić foi indiciado, tanto por participação
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direta, quanto por responsabilidade de comando relativa aos atos dos guardas.
Foram-lhe imputados os crimes de (i) homicídio, (ii) tortura e tratamento cruel, (iii)
sofrimento e lesões corporais graves com crueldade, (iv) tratamento desumano, (v)
confinamento ilícito de civis e (vi) saque e pilhagem de propriedade privada, em
referência aos pertences dos prisioneiros (ICTY, 1998).
Como, por algum tempo, Delić atuou na função de subcomandante, não se lhe
pôde dar relação à responsabilidade de comando por determinados crimes,
cometidos no respectivo período. Tanto assim, que, conforme depoimentos colhidos
no processo, testemunhas chegaram a ter dúvidas sobre a posição de Hazim Delić.
Apesar de outras testemunhas terem dado detalhes que levaram à presunção de
que Delić tinha certo grau de influência em Čelebići, a corte entendeu que tal
influência podia ser atribuída ao medo, sentido pelos guardas, de um sujeito
“intimidador e moralmente delinquente, instigador e partícipe dos maus-tratos aos
detentos, e não [...], por si mesma, (a influência) indicativa da autoridade do sr. Delić
como suficiente para atribuir-lhe a responsabilidade de comando” (ICTY, 1998, p.
288, tradução nossa).
Mesmo diante de indícios de que Hazim Delić cuidava pessoalmente da
organização das atividades diárias em Čelebići, a Câmara de Julgamento entendeu
que tal assessoramento, provido a Zdravko Mucić, não poderia indicar que Delić
tinha real autoridade, no sentido de poder prevenir crimes e punir subordinados. Por
essa razão, ficou afastada a responsabilidade de comando. Entretanto, em primeira
instância, Delić foi condenado pelas condutas comissivas de participação, referidas
nas imputações relativas a diversas vítimas, com penas de 7, 10, 15 e 20 anos de
prisão, conforme as que foram acolhidas. Tendo-lhe sido afastada a imputação de
pilhagem, Hazim Delić foi inocentado em parte, quanto ao crime de confinamento
ilícito de civis, e condenado pelos demais crimes contidos na acusação, em
violações da IV Convenção de Genebra e das leis e dos costumes de guerra (ICTY,
1998).
Em recurso, a Câmara de Apelação anulou duas condenações e retirou
algumas imputações contidas no julgamento inicial. Juntamente com Mucić, Hazim
Delić também teve seu caso devolvido à Câmara de Julgamento, evitando-se
supressão de instância (ICTY, 2001a). A Câmara de Julgamento iniciou a revisão
criminal do caso, em 9 de outubro de 2001, e confirmou as condenações que lhe
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coube impor. Após o reexame feito sobre o julgamento de apelação, em 8 de abril de
2003, Delić ficou definitivamente condenado a 18 anos de prisão (ICTY, 2003).
Em Delić, o Tribunal confirmou que o controle efetivo é parte integrante do
conceito de responsabilidade de comando, partindo de uma reconhecida distinção
semântica entre comando e controle:
“Comando”, um termo que parece não apresentar particular controvérsia em
interpretação, significa, normalmente, (conjunto de) poderes atribuídos a um
superior militar, enquanto o termo "controle", que tem um significado mais
amplo, pode abranger os poderes exercidos pelos líderes civis. Nesse
sentido, a Câmara de Apelação não considera controversa a regra de que
líderes civis podem incorrer em responsabilidade, em relação a atos
cometidos por seus subordinados ou outras pessoas sob seu controle
efetivo. Controle efetivo tem sido aceito, inclusive na jurisprudência do
Tribunal, como norma para determinar a responsabilidade de comando
(ICTY, 2001a, p. 57, tradução nossa).

Ademais, o afastamento da responsabilidade estrita, no caso de Delić, deu-se
por meio do entendimento de que a mens rea necessária à condenação pode ser
preenchida por informação disponibilizada meramente, sem exigência de que o
superior se familiarize com o conteúdo:
Finalmente, a informação relevante apenas precisa ser fornecida ou
disponibilizada ao superior, ou nas palavras da Câmara de Julgamento, "na
posse de". Não é exigido que ele realmente se tenha familiarizado com a
informação. No ponto de vista da Câmara de Apelação, uma avaliação do
elemento mental, exigido pelo artigo 7 (3) do Estatuto, deve ser realizada
nas circunstâncias específicas de cada caso, levando em conta a situação
específica do superior, com relação ao momento em questão. Então, como
corretamente feito pela Câmara de Julgamento, como o elemento de
conhecimento tem que ser provado nesse tipo de caso, tem-se que a
responsabilidade de comando não é um modo de responsabilidade estrita.
Um superior somente pode ser responsabilizado pelos atos de seus
subordinados, se for mostrado que ele “sabia ou tinha motivos para saber”
sobre os mesmos. A Câmara de Apelações não descreveria a
responsabilidade superior como uma doutrina de responsabilidade
substituta, na medida em que a responsabilidade substituta pode sugerir um
modo de imputada responsabilidade estrita (ICTY, 2001a, p. 72-73, tradução
nossa).

Por último, em Delić, ficou assentado que, se as medidas não estiverem dentro
dos poderes do superior, não se pode esperar que a falta delas constitua omissão.
Outrossim, a falta de competência formal não impede que o comandante seja
considerado omisso, porquanto importa é que a possibilidade de prevenção ou
repressão seja concreta. É o que se extrai, quanto à omissão:
O dever legal que repousa sobre todos os indivíduos, em posições de
autoridade superior, requer deles a tomada de todas as medidas
necessárias e razoáveis, para impedir a prática de ofensas por seus
subordinados, ou, se tais crimes foram cometidos, para punir os seus
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autores. É posição da Câmara de Julgamento a de que qualquer avaliação
de ato do superior, para determinar se esse dever foi cumprido, está tão
indissociavelmente ligada aos fatos de cada situação específica, que
qualquer tentativa de formular um padrão geral no abstracto não seria
significativa. Deve-se, entretanto, ser reconhecido que o Direito
Internacional não pode obrigar um superior a executar o impossível. Daí, um
superior só pode ser responsabilizado criminalmente por falhar em tomar as
medidas, se relativas àquelas que estão dentro de seus poderes.
Surge, então, a questão sobre quais ações estão para ser consideradas
como dentro dos poderes do superior, nesse sentido. Como corolário do
padrão adotado pela Câmara de Julgamento, em relação ao conceito de
superior, concluímos que um superior deve ser mantido responsável, se
falhar em não tomar as medidas que estão dentro de sua possibilidade
material. A Câmara de Julgamento, portanto, não adota a posição tomada
30
pela CDI , neste ponto, e entende que a falta de competência formal, para
tomar as medidas necessárias para prevenir ou reprimir o crime em
questão, não impede, necessariamente, a responsabilidade criminal do
superior (ICTY, 1998, p. 147, tradução nossa).

Os elementos extraídos em Delić são verificados, também, nas subpartes
examinadas adiante (relação superior-subordinado, controle efetivo, conhecimento e
omissão), reiteradamente, e expressos com outros conteúdos – isto é, com outras
informações que traduzem o que o Tribunal concebeu. São elementos que indicam
como se deu a normatização da responsabilidade de comando. As subpartes
seguintes do rastreamento apresentam manifestações observáveis, que exprimem
outras perspectivas sob as quais o Tribunal viu cada um dos quatro elementos da
responsabilidade de comando.

3.3.2 O Caso Zlatko Aleksovski
Zlatko Aleksovski era comandante da unidade prisional de Kaonik, situada em
Busova a, municipalidade vizinha às municipalidades de Travnik, Novi Travnik e
Vitez, estando as quatro localizadas no vale do rio Lašva – região que ficou
hsitoricamente conhecida como Lašva Valley, onde ocorreram diversas ações
militares. Nos termos da denúncia da Promotoria, transcrita parcialmente pela
Câmara de Julgamento,
de janeiro de 1993 até pelo menos o fim de maio de 1993, o acusado
recebeu centenas de detentos civis, bósnios muçulmanos, capturados pelas
30

“Projeto de Código da CDI, no qual a Comissão de Direito Internacional declarou sua opinião,
dispõe o seguinte: ‘para o superior incorrer em responsabilidade, ele deve ter tido a competência
legal para tomar medidas, para prevenir ou reprimir o crime, e a possibilidade material de tomar
essas medidas. Assim, um superior não incorreria em responsabilidade criminal, por falhar em
realizar um ato que fosse impossível de executar a qualquer respeito’” (INTERNATIONAL LAW
COMISSION, Draft Code 1996, apud. ICTY, 1998, p. 147, tradução nossa).
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tropas do HVO (Conselho de Defesa Croata), para custódia nas instalações
prisionais de Kaonik. Os detentos provinham de uma extensa área, incluindo
as municipalidades de Vitez e Busova a. Muitos dos presos, sob seu
controle, foram sujeitos a tratamentos desumanos, em que se incluíam, sem
se lhes restringir, interrogatórios excessivos e cruéis, danos físicos e
psicológicos, trabalhos forçados (cavação de trincheiras), em circunstâncias
perigosas, sendo usados como escudos humanos e, alguns, mortos ou
assassinados (ICTY, 1999, p. 2, tradução nossa).

Em lhe tendo sido imputados os crimes de (i) tratamento desumano, (ii)
imposição de sofrimento e graves lesões corporais e à saúde e (iii) afronta à
dignidade pessoal, todos referentes à ação direta e à responsabilidade de comando,
Zlatko Aleksovski foi julgado culpado pela terceira imputação e condenado a 2 anos
e meio de prisão (ICTY, 1999, p. 89).
Entretanto, a Promotoria interpôs recurso de apelação, alegando que tal pena
seria “manifestamente desproporcional” aos crimes cometidos e, desse modo,
estaria fora dos limites de um critério exercido com justiça. Ademais, sustentou que a
sentença “feria um dos propósitos do Tribunal, qual seja, coibir futuras violações do
Direito Humanitário Internacional, na medida em que impunha pena menor que as
impostas pelas cortes nacionais em casos similares” (ICTY, 2000b, p. 73, tradução
nossa). Juntamente a tal argumento, a Promotoria acrescentou que os crimes
referiam-se como graves, frente à maioria dos sistemas jurídicos e, finalmente, que a
Câmara de Julgamento “deveria ter considerado a responsabilidade de comando, do
apelado, como um fator agravante, e deveria ter considerado sua conduta, ao
menos, tão grave quanto as cometidas individualmente pelos agentes subordinados”
(ICTY, 2000b, p. 74, tradução nossa). Em consequência, tendo como agravante a
responsabilidade de comando, a Câmara de Apelação revisou a sentença, em 24 de
março de 2000, aumentando a pena de Aleksovski para 7 anos de prisão (ICTY,
2000b, p. 78).
Na análise dessa atividade judicial referente a Zlatko Aleksovski, no que tange
ao process-tracing, verifica-se a existência da vontade da sociedade internacional
nos julgamentos, incluindo no do recurso que o réu apresentou, na medida em que a
corte lembrou que aquele seu ofício de julgar foi-lhe atribuído pelas Nações Unidas:
Os procedimentos do Tribunal Internacional são regidos por seu Estatuto
emendado (“o Estatuto”), adotado pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas, em 25 de maio de 1993, seguindo o relatório do secretário-geral das
Nações Unidas, e também regidos pelas Regras de Processo e Prova do
Tribunal Internacional emendadas (“as Regras”), adotadas pelos juízes do
Tribunal Internacional, em 11 de fevereiro de 1994. Conforme o Estatuto, o
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Tribunal Internacional tem “o poder de processar pessoas responsáveis por
sérias violações do Direito Internacional Humanitário cometidas no território
da ex-Iugoslávia desde 1991”. Os artigos 2º a 5º do Estatuto conferem ao
Tribunal Internacional jurisdição referente às graves violações das
Convenções de Genebra de 1949, às violações das leis ou costumes de
guerra, ao genocídio e aos crimes contra a humanidade (ICTY, 1999, p. 1-2,
tradução nossa).

Uma vez constatada a vontade da sociedade internacional, o conjunto que se
coleta sobre a responsabilidade de comando – cujos elementos são descritos mais
adiante – é conjunto de evidências observadas à frente de fatores moral e
institucional que se articulam, no caso, repúdio e direito:
Em suma, a violência infligida aos detentos muçulmanos, da prisão de
Kaonik, parece ser uma infração repreensível aos direitos humanos
internacionais, que seria absolutamente inaceitável em tempos de paz. A
Câmara de Julgamento considera que a existência de um conflito não torna
tolerável a infração e que essa constitui uma grave violação dos princípios
do Direito Internacional Humanitário, decorrentes das Convenções de
Genebra. Pelas razões expostas acima, a violência em questão constitui um
ultraje à dignidade pessoal e, em particular, um tratamento degradante ou
humilhante, no teor do artigo 3º comum às Convenções; portanto, constitui
uma violação das leis ou costumes de guerra, com fulcro no artigo 3º do
Estatuto, pelo que o acusado deve ser considerado responsável, nos termos
dos artigos 7(1) e 7(3) do Estatuto do Tribunal (ICTY, 1999, p. 82, tradução
nossa).

Em Aleksovski, assentando tendência à consolidação do entendimento neste
sentido, como verificado em Delalić, extraiu-se que o indivíduo civil pode ser
imputado pela responsabilidade de comando, sendo a capacidade de exercer real
controle o fator que o determina como superior, perante os subordinados. Essa
capacidade real (possibilidade material) também foi verificada em Delić, quando
observado o elemento omissão:
A responsabilidade do superior não é reservada para autoridades oficiais.
Qualquer pessoa que aja, de fato, como um superior pode ser considerada
responsável, nos termos do artigo 7(3). O critério decisivo em determinar
quem é superior, de acordo com o Direito Internacional consuetudinário, não
é apenas o status legal formal do acusado, mas também sua capacidade,
conforme demonstrado por seus deveres e competência, de exercer
controle. [...] A Câmara de Julgamento considera que qualquer um, incluindo
um civil, pode ser considerado responsável, conforme o artigo 7(3) do
Estatuto, se for provado que o indivíduo tinha autoridade efetiva sobre os
agentes dos crimes. Essa autoridade pode ser inferida, diante da aptidão do
acusado para dar ordens e punir os agentes, nos casos de violações (ICTY,
1999, p. 28-29, p. 41, tradução nossa).

O entendimento sobre a inclusão de civis como superiores, para fins de
responsabilidade de comando, ficou pacífico, inclusive com a influência das Nações
Unidas, por meio de sua Comissão de Direito Internacional, assim lembrado no
julgamento de Aleksovski:
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O termo genérico “superior”, constante no artigo 7(3) do Estatuto, pode ser
interpretado apenas como o significado de que a responsabilidade superior
não está limitada a comandantes militares, mas também pode aplicar-se às
autoridades civis. A Comissão de Direito Internacional explica que “a
referência aos superiores é suficientemente ampla para comandantes
militares ou outras autoridades civis, que estejam em uma posição similar
de comando e exerçam um grau similar de controle, em relação a seus
subordinados”. Essa interpretação, que corresponde à redação do Estatuto,
foi também a escolhida para o Relatório Final da Comissão de Peritos e está
de acordo com o Direito Internacional costumeiro (ICTY, 1999, p. 28,
tradução nossa).

Confirmando o que foi coletado de evidência em Delić, a Câmara entendeu, em
Aleksovski, que o superior tem que ter força real para tomar as medidas necessárias
de prevenir ou punir:
O fator que determina o liame, para esse tipo de responsabilidade criminal,
é a real detenção, ou não, de poderes de controle sobre as ações dos
subordinados. Por conseguinte, a designação formal não deve ser
considerada como um pré-requisito necessário de responsabilidade
superior, para vinculá-la ao comandante, mesmo que tal responsabilidade
possa ser imposta em virtude da posição de fato ou de direito (ICTY, 1999,
p. 29, tradução nossa).

Com relação aos civis, como nem sempre o poder de sancionar está ligado ao
poder de mando, em sede de relação superior-subordinado e de controle efetivo,
tem-se uma mitigação da essencialidade da capacidade material de impor sanções.
Assim, espera-se que o superior civil possa, ao menos, relatar o ilícito à autoridade
que seja competente para punir:
Deve-se afirmar que a doutrina de responsabilidade superior foi
originalmente destinada, apenas, para as autoridades militares. Apesar de o
poder de sancionar ser o corolário indissociável do poder de emitir ordens,
dentro da hierarquia militar, tal não se aplica às autoridades civis. Não se
pode esperar que uma autoridade civil tenha poder disciplinar, sobre o seu
subordinado, equivalente àquele poder das autoridades militares, em
posição de comando análoga. Exigir que uma autoridade civil tenha poderes
de sanção semelhantes, aos de um membro das forças armadas, alteraria o
escopo da doutrina da autoridade superior, que seria duramente aplicável às
autoridades civis. A Câmara de Julgamento considera, portanto, que a
capacidade do superior, de direito ou de fato, para impor sanções não é
essencial. A possibilidade de transmitir relatórios às autoridades
competentes é o bastante para a autoridade civil, de quem, devido à sua
posição na hierarquia, é esperado relatar os crimes, quando quer que sejam
cometidos e, à luz dessa posição, quando houver a probabilidade de esses
relatórios desencadearem uma investigação ou iniciarem medidas
disciplinares ou até criminais (ICTY, 1999, p. 30, tradução nossa).

Ademais, o conhecimento do superior acerca das ofensas não é presumido,
não havendo, portanto, uma presença objetiva do conhecimento. No entanto, a
posição de superior, em si, é indício significativo de sua mens rea, a ser avaliado em
face das circunstâncias externas:
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Por outro lado, a Câmara de Julgamento, no caso Čelebići, considerou que
não era possível concluir que essa presunção fosse um princípio
estabelecido no direito consuetudinário, para o tempo em questão. Por essa
razão, “na ausência de evidência direta do conhecimento do superior sobre
as ofensas cometidas por subordinados, esse conhecimento não pode ser
presumido”. Admitidamente, no que respeita à responsabilidade “indireta”, a
Câmara de Julgamento reluta em considerar que exista uma “presunção” de
conhecimento do superior, de modo a acarretar a sua culpa,
automaticamente, sempre que um crime for supostamente cometido. A
Câmara de Julgamento considera, no entanto, que uma posição superior do
indivíduo, em si, é um indício significativo de que ele tinha conhecimento
dos crimes cometidos por seus subordinados. O peso a ser dado para esse
indício, entretanto, depende, inter alia, das circunstâncias geográficas e
temporais. Isso significa que, quanto mais fisicamente distante a conduta
tivesse ocorrido, mais difícil seria, na ausência de outros indícios,
estabelecer que o superior tinha conhecimento a respeito. Inversamente, a
prática de um crime na proximidade imediata, do local onde o superior
normalmente cumpria seus deveres, bastaria para estabelecer um indício,
significativo, de que ele tinha conhecimento do crime, a fortiori se os crimes
tivessem sido cometidos repetidamente (ICTY, 1999, p. 31, tradução nossa).

Por último, em Aleksovski, do julgamento de sua apelação, é extraído que a
omissão somente pode ser atribuída a quem for o superior, ou seja, a quem possa
impedir ou punir:
O artigo 7 (3) estabelece os critérios legais para a responsabilidade de
comando, ao dar à palavra “comandante” um significado jurídico, na medida
em que a disposição se torna aplicável somente quando um superior, com o
elemento mental necessário, falhou em exercer seus poderes para impedir
subordinados de cometer ofensas ou para puni-los posteriormente. Isso
implica, necessariamente, que um superior deve ter tais poderes, antes da
falha em exercê-los. Se os fatos de um caso atendem aos critérios para a
autoridade de um superior, conforme o artigo 7 (3), a conclusão jurídica
deve ser a de que um acusado é um superior, dentro do significado desse
dispositivo. Na presente Apelação, o apelante sustenta que, porque ele foi
nomeado pelo Ministério da Justiça e não pelo Ministério da Defesa, ele não
tem poderes sobre os guardas como um diretor civil da prisão; entretanto, a
Câmara de Julgamento entendeu que ele era o superior dos guardas, por
causa de seus poderes sobre os mesmos. A Câmara de Apelações
considera que não importa se ele era um superior civil ou militar, se puder
ser provado que, dentro da prisão de Kaonik, ele tinha os poderes para
impedir ou punir, nos termos do artigo 7(3). A Câmara de Apelações nota
que a Câmara de Julgamento, de fato, encontrou isso como algo provado;
então, a conclusão é a de que o apelante era um superior, conforme o
significado do artigo 7 (3) (ICTY, 2000a, p. 34-35, tradução nossa).

Apesar de Aleksovski ter sido julgado em separado, sob o entendimento de que
seu caso não fora parte das ações externas executadas na região que continha a
unidade prisional, fato é que seu nome foi inicialmente envolvido com o nome do
principal militar indiciado pelos crimes de Lašva Valley, do qual se passa a tratar.

116

3.3.3 Crimes cometidos no vale do Lašva e o caso Blaškić
Segundo Shrader (2003), os combates na Bósnia Central, entre bósnio-croatas
e muçulmanos, durante o período entre 1992 e 1994, ocorreram no vale do rio
Lašva. Descrito pelo autor como bastante pequeno, o vale chega à largura de cinco
quilômetros e alcança trinta quilômetros de comprimento, de Travnik a Kaonik, local
onde o Lašva se junta ao rio Kozica, ao longo do qual estão situadas as cidades de
Busova a e Kiseljac. Na região, também se encontram as cidades de Novi Travnik e
Vitez, além de numerosas pequenas aldeias, localizadas tanto no fundo do vale
como nas encostas das montanhas do seu entorno.
Desde os tempos romanos – em que a Via Bosnae era a mais importante rota
romana através dos Bálcãs, de Liubljana a Tessalônica –, o vale do Lašva vinha
sendo parte dessa rota leste-oeste, que, por cortar a Bósnia Central (ligando as
principais cidades a Sarajevo), era rota que atribuía importância vital ao próprio vale.
Com efeito, o vale do rio Lašva continha as linhas de comunicação essenciais, das
quais o Exército Muçulmano da Bósnia-Herzegovina (ABiH) e o Conselho de Defesa
Croata (HVO) dependiam intensamente. Apesar das limitações geográficas à época,
as linhas significavam a ligação entre a costa do Adriático e o centro da Bósnia, em
termos de importação de materiais de guerra e de distribuição de alimentos e outros
suprimentos para a população civil. “Assim, tanto para o HVO quanto para o ABiH, o
controle do vale do Lašva era a chave para controlar as linhas vitais para o mundo
exterior” (SHRADER, 2003, p. 18, tradução nossa).
Deflagradas as rivalidades políticas originadas na municipalidade de Vitez, em
1990, passando pela repressão da comunidade muçulmana em Busova a, no
começo de 1992, e pelas tomadas dos poderes político, civil e militar em Kiseljak,
em meados do mesmo ano, a região do vale do Lašva foi espaço de um aumento de
tensões entre croatas e muçulmanos, que procuravam por vantagens táticas, como
controle de aldeias, instalações militares antigas e estradas, e executavam atos de
depredação de prédios muçulmanos e abdução de funcionários e oficiais de origem
croata (ICTY, 2000a).
Diante de cenários como esse, foi apresentado o plano de paz de VanceOwen, em 2 de janeiro de 1993, na primeira sessão plenária dos partidos bósnios –
plano que foi avocado pela Conferência Internacional para a Ex-Iugoslávia, em
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Genebra. A ONU apoiou esse plano, que dividiria o território da Bósnia-Hezegovina
em dez províncias semiautônomas e administradas por um governo local
democraticamente eleito, sendo a Província n. 10 correspondente à região formal do
Vale do Lašva. Entretanto, o plano fracassou, na medida em que bósnio-croatas
procuraram implementá-lo unilateralmente e de modo antecipado: o conflito passou
a ficar aberto, na região da Bósnia Central (ICTY, 2000a).
Unidades do Exército Muçulmano da Bósnia-Herzegovina, em 15 de janeiro de
1993, receberam ultimato do Conselho de Defesa Croata, para rendição ou retirada
dos territórios das três províncias, a ser feita antes das dezenove horas do dia 20 de
janeiro. A recusa muçulmana de obedecer ao ultimato provocou uma série de ações
direcionadas a implementar, pela força, uma “croatização dos territórios”.
Consequentemente,
a comunidade muçulmana foi sujeita a um número crescente de atos de
agressão: maus-tratos, pilhagem, confisco, invasão de residências,
espancamentos, roubos, prisões, casas incendiadas e assassinato de
muçulmanos proeminentes. Centenas de muçulmanos foram presos e
muitos aprisionados em Kaonik, nos antigos armazéns do JNA (Exército
Popular da Iugoslávia). Muitos foram espancados. A maioria deles foi
forçada a cavar trincheiras, geralmente em condições desumanas, exposta
ao fogo inimigo, espancada ou até morta, e, às vezes, servindo como
escudo humano (ICTY, 2000a, p. 122, tradução nossa).

As tensões tão altas foram reportadas pelo Batalhão Britânico a serviço da
ONU, em 16 de janeiro de 1993, que relatou “a presença, na região, de extremistas
de ambos os lados, muçulmanos e croatas, que não pareciam estar sob controle de
seus respectivos comandantes, os quais faziam a situação piorar” (ICTY, 2000a, p.
122, tradução nossa). No mesmo dia, o general Tihomir Blaškić colocou todas as
tropas em prontidão, em especial as do 4º Batalhão de Polícia Militar, da Unidade
Vitezovi e do Conselho de Defesa Croata. Em 21 de janeiro de 1993, o Batalhão
Britânico relatou ataques, que considerou pré-planejados e pré-ordenados, às
populações muçulmanas. Em reação, os combates já ocorriam entre as partes, no
vale do Lašva (ICTY, 2000a).
Blaškić foi acusado de crimes contra a humanidade, deslocamentos forçados
de civis e violações das leis e dos costumes de guerra, essas por meio das
modalidades de ataque contra civis, pilhagem de propriedades públicas e privadas,
devastação não justificada por necessidade militar, danos intencionais a instituições
religiosas e educacionais e tratamento cruel. Também foi acusado de graves
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violações das Convenções de Genebra (ataques contra civis, tratamento cruel e
tomada de reféns). Por último, recebeu acusações de atos que o Estatuto do
Tribunal denomina “graves violações”, quais sejam homicídio intencional, violência
contra a vida e a pessoa, atos desumanos, destruição de propriedades, pilhagem,
tomada de reféns civis e utilização de escudos humanos (ICTY, 2000a, p. 267-269).
Em primeira instância, sendo absolvido, apenas, quanto à acusação referente
ao bombardeio da cidade de Zenica, o general Blaškić foi julgado culpado, quanto a
19 imputações que lhe foram feitas, sendo-lhe atribuída a pena de 45 anos de
prisão. Foi enquadrado nos dispositivos das leis e dos costumes de guerra, das
Convenções de Genebra, de seu Protocolo Adicional I e do Estatuto do Tribunal e,
por todas as imputações, foi julgado culpado pelo modo comissivo da conduta,
tendo-lhe sido estendidas, também, as referentes ao modo omissivo, por meio do
instituto da responsabilidade de comando: “em qualquer evento, como comandante,
ele falhou em tomar as medidas necessárias e razoáveis, que teriam permitido que
esses crimes fossem prevenidos ou que seus agentes fossem punidos” (ICTY,
2000a, p. 269, tradução nossa).
A situação de Blaškić foi atenuada, após haver cumprido 8 anos e 4 meses de
prisão. Quando sua defesa conseguiu reduzir a pena, por meio do recurso de
apelação. Tendo sua pena reduzida de 45 para 9 anos de prisão, Blaškić foi solto
após a decisão da Câmara de Apelação, prolatada em 29 de julho de 2004, por
considerar, dentre os motivos alegados, a existência de uma dupla cadeia de
comando, além de saúde debilitada e filhos pequenos (ICTY, 2004a).
Em sede de mapeamento de processo, o desejo da sociedade internacional é
percebido na decisão do julgamento, mesmo que de modo implícito, porquanto foi
observado, nesse caso Blaškić, que, para dissuadir crimes e restaurar a paz, o
Tribunal tinha a vontade de proferir uma sentença justa:
A determinação de uma sentença “justa”, isto é, uma sentença consoante
com os interesses de justiça, depende dos objetivos pretendidos. [...]
Além do fato de o acusado dever ser suficientemente dissuadido, por uma
sentença adequada, de jamais contemplar tomar parte em tais crimes
novamente, as pessoas em situações semelhantes devem igualmente ser
dissuadidas, no futuro, de recorrer a tais crimes.
Conforme a Câmara de Julgamento [...] referiu recentemente, nos termos
das Resoluções 808 e 827 do Conselho de Segurança, a missão do
Tribunal é a de pôr fim às sérias violações do Direito Internacional
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Humanitário e contribuir para restauração e manutenção da paz na exIugoslávia (ICTY, 2000a, p 249, tradução nossa).

Percebida a vontade da sociedade internacional neste julgamento, também se
verifica a presença da articulação dos fatores moral e institucional, repúdio e direito,
concorrentes para a posterior observação de fenômenos que tracejam elementos da
responsabilidade de comando:
Em conclusão, neste caso, a Câmara de Julgamento afirma que as
circunstâncias agravantes superam as circunstâncias atenuantes,
indiscutivelmente, e que a sentença pronunciada reflete, acuradamente, a
gravidade dos crimes cometidos e as faltas do acusado, dados seu caráter,
a violência feita às vítimas, as circunstâncias do momento e a necessidade
de prover uma punição proporcional às sérias violações do Direito
Internacional Humanitário, diante das quais o Tribunal foi criado, de modo a
punir conforme o nível de responsabilidade do acusado (ICTY, 2000a, p.
266, tradução nossa).

Nas evidências coletadas de Blaškić, observa-se o destaque à capacidade
material de efetuar prevenção, punição ou relatório e o destaque à implicação da
negligência relacionada à mens rea. Da observância dos elementos relação
superior-subordinado e controle efetivo, extrai-se a importância de existir uma
capacidade real de ação. Com efeito, o Tribunal assentou que, mesmo sendo a
capacidade real um fator importante, deve pesar, também, o fato de o chefe ter
capacidade de enviar relatórios às autoridades competentes:
Assim, um comandante pode incorrer em responsabilidade criminal, por
crimes cometidos por pessoas que não são formalmente seus subordinados
(diretos), na medida em que exerça um controle efetivo sobre eles.
Embora a Câmara de Julgamento concorde com a Defesa, no sentido de
que a “capacidade real” de um comandante é um critério relevante, o
comandante não precisa ter autoridade legal para prevenir ou punir atos de
seus subordinados. O que conta é a sua capacidade material, que, em vez
de emissão de ordens ou tomada de medidas disciplinares, pode implicar,
no lugar, a submissão de relatórios às autoridades competentes, de modo
que as medidas apropriadas sejam providas (ICTY, 2000a, p. 96, tradução
nossa).

Em sede de apelação, vê-se que o controle efetivo implica habilidade para
prevenir e reprimir. Quando no recurso, a Câmara de Apelação referiu-se, também,
aos relatórios da sentença e remeteu-se ao Protocolo Adicional I de Genebra, o que
sugere consonância e articulação do Tribunal com o direito já positivado:
A Câmara de Apelação também nota que o dever dos comandantes, de
reportar às autoridades competentes, está especificamente previsto no
artigo 87(1), do Protocolo Adicional I, e que este dever também pode ser
deduzido do disposto no artigo 86(2), do mesmo Protocolo Adicional. A
Câmara de Apelação também nota o argumento do apelante, no sentido de
que, para estabelecer que o controle efetivo existiu no momento da conduta
dos subordinados, é necessária a prova de que o acusado não só era capaz
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de emitir as ordens como, também, a prova de que as ordens foram
realmente seguidas. A Câmara de Apelação considera que isso fornece
outro exemplo de controle efetivo exercido pelo comandante. Os indicadores
de controle efetivo são mais uma questão de prova do que de direito
substantivo; esses indicadores limitam-se a mostrar que o acusado tinha o
poder de prevenir, punir ou iniciar medidas, que conduzissem a
procedimentos contra os supostos autores, quando fossem apropriados. O
pedido, nesta parte, é, portanto, rejeitado (ICTY, 2004a, p. 24, tradução
nossa).

A prova de que ordens foram realmente seguidas é um indicador, mas não
constitui fator substancial para o controle efetivo. Assim, no que respeita à
capacidade de controle, o Tribunal preferiu valer-se do Protocolo Adicional e
assentou que bastava mostrar que o acusado tinha o poder de prevenir, punir ou
iniciar medidas que conduzissem a procedimentos apuratórios (ICTY, 2004a).
Ainda em Blaškić, em se tratando de conhecimento sobre os fatos, retorna-se
aos autos do primeiro julgamento. Observa-se o entendimento de que não é possível
ao comandante alegar um desconhecimento, se esse for resultante de negligência
no exercício do dever:
Em conclusão, a Câmara de Julgamento entende que se um comandante
exercer a devida diligência, no cumprimento de seus deveres, e ainda
carecer do conhecimento de que os crimes estão prestes a ser ou têm sido
cometidos, tal falta de ciência não pode ser mantida contra ele. No entanto,
tomando em conta sua posição particular de comando e as circunstâncias
prevalentes à época, tal ignorância não pode servir de defesa, quando a
ausência de conhecimento for o resultado de negligência no desempenho
de seus deveres: esse comandante tinha razão para saber, no sentido do
Estatuto (ICTY, 2000b, p. 105, tradução nossa).

Por último, em referência ao elemento omissão, pode-se coletar que o Tribunal,
reiterando a ligação entre controle efetivo e relação superior-subordinado, enfatiza o
fator da capacidade material, no exame de um grau de controle efetivo. Desse
exame, o Tribunal enuncia que o comandante não pode compensar sua
(antecedente) falta de ação, por meio da infligência de uma (consequente) punição
posterior:
A Câmara de Julgamento já caracterizou um “superior” como uma pessoa
que exerce “controle efetivo” sobre seus subordinados. Em outras palavras,
a Câmara de Julgamento posiciona-se no sentido de que, quando uma
pessoa tem a capacidade material de prevenir ou punir crimes cometidos
por outros, essa pessoa deve ser considerada um superior.
Consequentemente, é o grau de controle efetivo de um comandante, sua
capacidade material, que guiará a Câmara de Julgamento, para determinar
se ele, razoavelmente, tomou as medidas necessárias para prevenir o crime
ou punir o agente. Como estabelecido acima, na discussão sobre a
definição de “superior”, isso implica que, sob algumas circunstâncias, um
comandante pode cumprir sua obrigação de impedir ou punir, por meio de
denúncia do caso às autoridades competentes.
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Por último, a Câmara de Julgamentos enfatiza que a obrigação de “impedir
ou punir” não provê o acusado de duas opções alternativas e igualmente
satisfatórias. Obviamente, se o acusado sabia ou tinha motivos para saber
que os subordinados estavam prestes a cometer crimes e falhou em impedilos, ele não podia compensar a falta de ação, punindo os subordinados
posteriormente (ICTY, 2000b, p. 106, tradução nossa).

Foi também atribuída a Blaškić, em parte, a responsabilidade de comando pelo
Massacre de Ahmići31, que, segundo Finlan (2014), representou um dos piores
exemplos de limpeza étnica em combate. Considerada como uma cena horrorosa,
conduzida por croatas da Bósnia-Herzegovina, contra os bósnios muçulmanos
(FINLAN, 2014), o episódio acabou sendo dissociado de Blaškić, quando sua defesa
conseguiu provar a existência de uma dupla cadeia de comando, cujo topo estava
compartilhado com o líder civil Dario Kordić (ICTY, 2004a), de quem se passa a
tratar.

3.3.4 O caso Dario Kordić e Mario Čerkez
Graduado em Ciência Política pela Faculdade de Sarajevo, Dario Kordić
começou sua carreira política em Busova a, como secretário do diretório local da
União Democrática Croata, em setembro de 1990. Ascendeu rapidamente às
posições de presidente do diretório local da União Democrática da BósniaHerzegovina, vice-presidente da Comunidade Croata da Bósnia-Herzegovina e de
presidente da Comunidade Regional de Travnik. Após a autoproclamação da
Comunidade Croata da Bósnia-Herzegovina, em agosto de 1993, Dario Kordić
seguiu como vice-presidente da República Croata e, ainda conforme o relatório de
seu julgamento, “exerceu poder, influência e controle sobre operações e metas
políticas e militares da União Democrática, da Comunidade Croata e do Conselho de
Defesa Croata” (ICTY, 2001b, p. 2, tradução nossa).
Conforme o mesmo relatório contido na sentença, Kordić, no período entre
novembro de 1991 e março de 1994, foi individualmente responsável por planejar,
31

O massacre foi descoberto por tropas britânicas a serviço da ONU, em 22 de abril de 1993, que
contaram mais de 100 corpos. Dias antes, uma unidade especial croata antiterrorista e alguns
policiais militares atacaram o vilarejo. Arrastando sistematicamente os bosniaks de suas casas, a
unidade croata fuzilou, primeiramente, os homens; em seguida, as crianças do sexo masculino; e,
finalmente, as do sexo feminino. Finlan (2014) ainda relata que foram posicionados francoatiradores, nos limites da vila, de modo que “qualquer um que tentasse escapar fosse abatido,
antes de alcançar segurança. Tudo o que fosse vivo, de seres humanos a animais domésticos, foi
morto pela tropa croata naquela manhã. Após o abate, os corpos foram jogados nas casas e
incendiados com gasolina” (FINLAN, 2014, p. 53, tradução nossa).
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cometer, instigar e ordenar a preparação e a execução dos crimes que lhe foram
imputados, como base no artigo 7(1) do Estatuto do Tribunal para a Ex-Iugoslávia.
Inobstante, a Promotoria também alegou a responsabilidade de comando de Kordić,
com base no artigo 7(3) do mesmo Estatuto, pelos atos de seus subordinados,
“porquanto ele sabia ou tinha razão para saber que pessoas que lhe eram
subordinadas estavam prestes a cometer esses crimes e falhou em tomar medidas
razoáveis e necessárias para prevenir os crimes ou punir os agentes” (ICTY, 2001b,
p. 2-3, tradução nossa).
Tendo sido acusado por diversos crimes, em que se incluíram alguns dos que
foram cometidos no Massacre de Ahmići, Dario Kordić foi julgado culpado, em
primeira instância, quanto a 12 imputações que lhe foram feitas, sendo-lhe atribuída
a pena de 25 anos de prisão. Entretanto, apesar da alegação contrária da
Promotoria, nenhuma das condenações foi por responsabilidade de comando, tendo
sido a pena dosada em função da participação direta em crimes contra a
humanidade (perseguições política, étnica e religiosa, mortes, atos desumanos e
encarceramento); em violações das leis e dos costumes de guerra (ataque a civis e
seus bens, destruição não justificada por necessidade militar, pilhagem de
propriedades pública e privada e dano intencional a instituições dedicadas à religião
e à educação); e em graves violações das Convenções de Genebra, tais como
assassinato, tratamento desumano e confinamento de civis (ICTY, 2001b).
Em recurso, diante de alegações de vícios processuais, de julgamento sem
equidade e de inexistência de “paridade de armas”, a Câmara de Apelação revisou
algumas condenações, mas acolheu teses referentes a algumas imputações
mencionadas na acusação inicial, concluindo por manter os efeitos da pena de 25
anos de prisão, que fora dosada na primeira instância para Dario Kordić (ICTY,
2004b, p. 295-299; ICTY, 2001b, p. 304).
Mesmo

que

Kordić não

tenha

sido condenado

especificamente

por

responsabilidade de comando, pode-se coletar, de seu julgamento, a importância
dada ao “suficiente grau de controle”, pelo que o Tribunal assentou, com base nos
julgados de Čelebići, a necessidade da caracterização de um controle efetivo, o qual
não foi percebido nos atos de Kordić, ainda que reconhecidas suas “tremendas
influência e força na Bósnia Central” (ICTY, 2001b, p. 298, tradução nossa). Nas
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atividades de julgamento de Kordić, a imputação por responsabilidade de comando,
no mesmo processo, veio atingir Mario Čerkez, de quem se passa a tratar.
Mario Čerkez foi processado e julgado juntamente com Dario Kordić. Čerkez
era militar, comandante de Brigada do Conselho de Defesa Croata e foi acusado de
muitos crimes ocorridos no conflito entre bósnios muçulmanos e bósnio-croatas,
especialmente nos anos de 1992 e 1993. Oriundo de Vitez e ex-funcionário de uma
fábrica situada no local, Čerkez foi um dos fundadores do Conselho de Defesa
Croata, no âmbito da municipalidade, segundo um arquivo da Brigada Viteška.
Participou do estado-maior dessa Brigada, galgou a função de chefe do estadomaior da Brigada Stjepan Tomašević e, finalmente, chegou à função de comandante
da Brigada Viteška (ICTY, 2001b, p. 1, p. 140).
Ao observar a distinção entre o líder pólítico Dario Kordić e o militar Mario
Čerkez, a corte considerou que o militar era soldado e ocupante de um comando
intermediário do Conselho de Defesa Croata, porém sem experiência de comando e
um devido preparo para o posto. Apesar de a Câmara de Julgamento haver
considerado que as tropas do oficial não estiveram envolvidas no Massacre de
Ahmići, o órgão entendeu que a perseguição contra os muçulmanos do Vale do
Lašva foi agravada devido ao papel de Čerkez como comandante. No período dos
episódios sangrentos dessa região, Čerkez exerceu o comando da Brigada Viteška,
que atuou em atos que levaram à destruição e à morte de civis, em localidades de
Vitez e Ve eriska (ICTY, 2001b, p. 304).
Apesar de a experiência de Čerkez ter sido considerada como pouca, a
Câmara de Julgamento não a considerou como circunstância efetivamente
atenuante e condenou o militar a 15 anos de prisão. Das 22 imputações que lhe
foram feitas, Čerkez foi julgado culpado por 15, compreendendo as seguintes
condutas: crimes contra a humanidade (perseguições política, étnica e religiosa,
mortes, atos desumanos e encarceramento); violações das leis e dos costumes de
guerra (ataques a civis e seus bens, tratamento desumano, destruição e devastação
não justficadas por necessidade militar, pilhagem de propriedades pública e privada
e destruição e danos intencionais a instituições dedicadas à religião e à educação); e
graves violações das Convenções de Genebra, como assassinato, tratamento
desumano, confinamento de civis e tomada desses como reféns (ICTY, 2001b).
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Exceto a imputação por perseguição política, étnica e religiosa, todas as
demais feitas à pessoa de Čerkez – sejam em modalidades de crimes contra a
humanidade, ou de violações das leis e dos costumes de guerra, ou de violações
das Convenções de Genebra – todas foram por responsabilidade de comando em
conjunto com as atribuições por sua ação direta. A Câmara de Julgamento
reconheceu o liame de Čerkez com os ilícitos cometidos por seus subordinados, com
base no dispositivo do artigo 7(3) do Estatuto do Tribunal, e firmou decisão de que
“Mario Čerkez sabia dos iminentes ataques àquelas cidades pelas tropas sob seu
comando, que ele falhou em tomar as medidas necessárias para prevenir aqueles
ataques e falhou em punir aqueles que foram responsáveis pelos mesmos” (ICTY,
2001b, p. 306-309, p. 299, tradução nossa).
Entretanto, a comunidade jurídica internacional assistiu a dois fenômenos
significativos. O primeiro diz respeito às acusações referentes ao Massacre de
Ahmići, do qual Čerkez foi inicialmente inocentado. Em grau de recurso, a Câmara
de Apelação também rejeitou a tese de participação de Čerkez, mesmo com a
alegação, da Promotoria, no sentido de que determinados membros da Brigada
Viteška tiveram “ativa presença” em Ahmići. Čerkez defendeu-se sob o argumento
de que não havia provas suficientes de que tais subordinados, supostamente vistos
no local, haviam cometido crime na data do massacre ou em dias próximos. Após
examinar testemunhos e documentos relacionados aos militares mencionados pela
Promotoria, a Câmara de Apelação concluiu pela absolvição de Čerkez, quanto ao
episódio de Ahmići, apresentando sua convicção de que os indícios não faziam
provas de que militares sob o comando do oficial participaram no ataque inicial, de
16 de abril de 1993 (ICTY, 2004b).
O segundo fenômeno refere-se à reviravolta do processo, na parte que tange a
Čerkez. No mesmo recurso, além de conseguir afastar a insistência da Promotoria
quanto à responsabilidade de Čerkez pelo divulgado e infame Massacre de Ahmići, a
defesa enfrentou as demais alegações, sustentou seus argumentos e conseguiu o
cancelamento da maioria das condenações de primeira instância. Assim, Mario
Čerkez teve sua pena reduzida para 6 anos de prisão, restando condenado por sua
ação direta em atos de encarceramento e de perseguições política, étnica e religiosa
(crimes contra a humanidade) e por sua ação direta em atos de confinamento ilícito
de civis (graves violações das Convenções de Genebra). Desse modo, em grau de
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recurso, o comandante Mario Čerkez obteve absolvição das imputações feitas em
razão da responsabilidade de comando, conseguindo notável reviravolta judicial, que
ficou expressamente clara, em parte do dispositivo do acórdão, nos seguintes
termos: “a Câmara de Apelação [...] com respeito aos fundamentos de apelação de
Čerkez: [...] cancela [...] todas as condenações baseadas no artigo 7(3) do Estatuto”
(ICTY, 2004b, p. 299, tradução nossa). A reviravolta no caso Prosecutor v. Dario
Kordić & Mario Čerkez traz evidências de interesse para o estudo da
responsabilidade

de comando,

que

seguem

abordadas

adiante,

após

as

considerações metodológicas de mapeamento.
Em se procedendo com o process-tracing, verifica-se que a vontade da
sociedade internacional ficou melhor registrada na decisão de apelação. Ao se referir
à norma aplicável e acompanhar o entendimento da Câmara de Julgamento (no
sentido de que a aplicabilidade do artigo 3º do Estatuto se dá não só frente às
violações do Direito Internacional costumeiro mas, também, às de tratados, como o
Protocolo I), a Câmara de Apelação cuidou de mostrar a legitimidade do primeiro
julgamento, ao destacar que o entendimento desse estava em consonância com a
vontade do Conselho de Segurança, a origem da corte:
Este entendimento é coerente com a linguagem do artigo 1º do Estatuto,
concedendo ao Tribunal Internacional a “competência para processar e
julgar pessoas por graves violações do Direito Internacional Humanitário,
cometidas no território da ex-Iugoslávia”. Também é coerente com a
Resolução 827 (1993), na qual o Conselho de Segurança expressou sua
determinação de “tomar medidas eficazes para levar à justiça as pessoas
que forem responsáveis por violações do Direito Internacional Humanitário”.
Estes instrumentos (legais positivos) não impõem nenhuma restrição ao
Direito Internacional consuetudinário, o qual é alinhado com as disposições
feitas no Conselho de Segurança, no momento em que o Estatuto foi
adotado. (ICTY, 2004b, p. 11, tradução nossa).

Tendo sido verificada essa vontade, o conjunto de manifestações observáveis
sobre a responsabilidade de comando, que são extraídas da atividade de julgamento
de Kordić e Čerkez, é coletânea viabilizada no contexto de articulação de fatores
moral e institucional, quais sejam o repúdio da comunidade internacional e os
princípios do Direito:
Assim, ao impor a sentença, a Câmara de Julgamento deve ter em conta a
gravidade da ofensa, as circunstâncias individuais do acusado e quaisquer
fatores agravantes ou atenuantes. A aplicação desses princípios não levou
ao estabelecimento de guias de sentença pela Câmara de Apelações; no
entanto, vários princípios gerais surgiram de seus julgamentos:
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(i) Dissuasão é uma consideração de importância geral, na determinação de
uma sentença, mas “não lhe deve ser conferida uma proeminência indevida
na dosimetria geral”;
(ii) “Um fator igualmente importante é a retribuição. Isto não é para ser
entendido como cumprimento de um desejo de vingança, mas como
verdadeira expressão da indignação da comunidade internacional quanto a
esses crimes” (ICTY, 2001b, p. 301, tradução nossa).

O fator moral de repúdio é reiterado em outra parte da sentença, antes de
articular-se com o fator do direito novamente:
O ponto de partida para a consideração da sentença é a gravidade das
ofensas. Ambos os acusados foram condenados por numerosas ofensas.
Entretanto, todas surgem do mesmo desenho que levou à perseguição e à
“limpeza étnica” dos muçulmanos bósnios de Lašva Valley e arredores. Isso
levou a uma sustentada campanha envolvendo uma sucessão de ataques
sobre aldeias e cidades, que foram caracterizados por crueldade e
selvageria e nos quais nenhuma distinção foi feita quanto às idades de suas
vítimas: jovens e idosos foram assassinados ou expulsos e suas casas,
queimadas. O número total de mortos pode nunca ser conhecido, mas se
encontra em centenas, com milhares expulsos. Ofensas deste nível de
barbaridade não poderiam ser mais graves e aqueles que participam delas
devem esperar sentenças proporcionalmente severas, para marcar o ultraje
à comunidade internacional (ICTY, 2001b, p. 303, tradução nossa).

Nas duas condenações deste julgamento, o fator moral de repúdio articula-se
com o fator institucional do direito. Tal articulação ambienta as manifestações
observáveis desta parte do process-tracing, cujas coletas também trazem detalhes
da

responsabilidade

de

comando,

que

se

tornam

precedentes

aplicados

posteriormente pela corte.
Das evidências coletadas dos autos do processo de Kordić e Čerkez, observase que o Tribunal assentou seu entendimento de que a relação superior-subordinado
é parte integrante, constitutiva, da responsabilidade de comando. Assim, a corte
terminou por confirmar sua interpretação, antes exposta nos autos de Čelebići,
consolidando a relação superior-subordinado como elemento da doutrina.
Uma relação superior-subordinado é necessária diante de uma pessoa em
posição de autoridade superior, para que essa possa ser responsabilizada
sob a doutrina da responsabilidade de comando, podendo parecer uma
necessidade autoevidente. A Câmara de Julgamento de Čelebići sustentou
que a “lei não conhece um superior universal sem um subordinado
correspondente. A doutrina da responsabilidade de comando está
claramente articulada e ancorada na relação entre superior e subordinado e
na responsabilidade do comandante pelas ações de suas tropas”. O tipo de
relacionamento exigido, no entanto, pode variar. A Câmara de Apelação, em
Čelebići, concordou com a Câmara de Julgamento, quanto à relação de
subordinação, que pode ser direta ou indireta. A Câmara de Julgamento de
Čelebići declarou:
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O requisito de uma existência de “relação superior-subordinado" que, nos
termos do Comentário ao Protocolo Adicional I, deve ser vista “em termos
de uma hierarquia que abrange o conceito de controle”, é particularmente
problemático em situações como a da ex-Iugoslávia, quanto ao período que
interessa ao presente caso – situações em que estruturas formais
previamente existentes desmoronaram e, durante um período intermediário,
as novas as estruturas de comando e controle, possivelmente improvisadas,
podiam ser ambíguas e mal definidas. É a conclusão, da Câmara de
Julgamento [...], de que as pessoas efetivamente em comando dessas
estruturas mais informais, com poder de prevenir e punir os crimes de
pessoas que estão de fato sob seu controle, podem, sob certas
circunstâncias, ser responsabilizadas por sua falha em fazê-lo (ICTY, 1998;
ICTY, 2001a apud. ICTY, 2001b, p. 119-120, tradução nossa).

Portanto, em Kordić e Čerkez, ficou confirmada a tese, enunciada em Čelebići,
de que a relação superior-subordinado e o controle efetivo são elementares
obrigatoriamente coexistentes da responsabilidade de comando. Tanto é assim, que
o Tribunal admite até a informalidade de uma estrutura hierárquica, importando, sim,
que o superior detenha um controle material, eficaz – um controle efetivo.
Ademais, em admitindo a possibilidade de existência de estrutura hierárquica
informal para a relação superior-subordinado, a Câmara de Julgamento não só
confirmou o elo obrigatório entre esse elemento e o controle efetivo, como
reconheceu que a ambos está ligado um conhecimento real, cujo exame probatório
deve ser diferido, a depender do grau de (in)formalidade da estrutura de comando:
Dependendo da posição de autoridade exercida por um superior, seja militar
ou civil, de jure ou de facto, e de seu nível de responsabilidade na cadeia de
comando, a evidência necessária para demonstrar o conhecimento real
pode ser diferente. Por acaso, o conhecimento real de um comandante
militar pode ser mais fácil de provar, considerando o fato de que ele,
presumivelmente, seja parte de uma estrutura organizada, com sistemas de
relatórios e monitoramento estabelecidos. No caso de comandantes de facto
de estruturas militares mais informais ou de líderes civis que ocupam
posições de autoridade de facto, o padrão de prova será maior (ICTY,
2001b, p. 126, tradução nossa).

Por último, com relação à omissão em Kordić e Čerkez, extrai-se a concepção
do dever de impedir ou punir, assentada pelo Tribunal. Tem-se que, ao avaliar a
conduta omissiva para a responsabilidade de comando, o Tribunal examinará as
circunstâncias do caso e tomará como princípio o entendimento de que o dever de
punir, investigar ou reportar às autoridades “surge naturalmente, depois que um
crime foi cometido”:
Esta Câmara de Julgamento julga essas declarações convincentes e
considerará que um superior cumpriu seu dever de impedir ou punir, se ele
usar todos os meios, em seus poderes, para fazê-lo. Tal determinação será
baseada nas circunstâncias de cada caso. A Câmara de Julgamento,
entretanto, comenta brevemente os deveres de prevenir ou punir. O dever
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de prevenir deve ser entendido como o atribuído ao superior em qualquer
estágio, antes da prática de um crime pelo subordinado, se esse superior
adquirir conhecimento de que tal crime está sendo preparado ou planejado,
ou quando ele tiver motivos razoáveis para suspeitar do ato subordinado.
O dever de punir surge naturalmente, depois que um crime foi cometido.
Pessoas que assumem comando, após a conduta ilícita, têm o mesmo
dever de punir. Este dever inclui, pelo menos, uma obrigação de investigar
os crimes, para apurar os fatos e reportá-los às autoridades competentes,
caso o superior não tenha o poder de punir. Os superiores civis estão sob
obrigações semelhantes, dependendo dos poderes efetivos exercidos e de
estarem incluídos na capacidade de requisitar que autoridades competentes
tomem medidas (ICTY, 2001b, p. 132, tradução nossa).

Todas essas manifestações, extraídas de cada julgamento dos principais casos
de responsabilidade de comando dos eventos da Bósnia, serviram para assentar a
jurisprudência do Tribunal para a Ex-Iugoslávia. Esse trabalho jurisprudencial
constituiu um importante e reconhecido legado, de experiência e normatização, para
o vindouro Tribunal Penal Internacional (MUNDIS, 2003). Não menos importante, da
formação do Tribunal, de seu Estatuto e sua jurisprudência, observa-se que o fator
institucional da guerra foi claramente considerado no contexto político (UNITED
NATIONS SECURITY COUNCIL, 1993a; 1993b), inclusive indicado nas decisões da
corte (ICTY, 1998; ICTY, 1999; ICTY, 2000a; ICTY, 2000b; ICTY, 2001a; ICTY,
2001b; ICTY, 2004a; ICTY, 2004b).

3.4 O ESTATUTO DE ROMA E A RESPONSABILIDADE DE COMANDO
O secretário-geral da ONU, em seu discurso de abertura da Conferência de
1998, reconheceu que, com os eventos dos Bálcãs, o tribunal ad hoc relativo à exIugoslávia mostrou que já existia uma justiça penal, mas não suficiente diante do
desejo, das pessoas ao redor do mundo, de saber que haveria uma corte perante a
qual qualquer criminoso pudesse ser responsabilizado, sem exceção, conforme
disse o próprio secretário, seja pertencendo a uma cadeia de comando militar ou a
uma dita hierarquia civil (ANNAN, 2002b). Ainda segundo o secretário-geral, no
mesmo discurso, a Assembleia Geral das Nações Unidas, tendo buscado esforços
para uma guerra mundial nunca mais ocorrer e passadas as persecuções de
Nuremberg e Tóquio, deixou claro que não considerava os julgamentos do pósGuerra como medidas suficientes. Por isso, o órgão adotou a Convenção sobre
Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 1948 e requisitou um estudo, à
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Comissão de Direito Internacional, sobre a possibilidade de estabelecer uma corte
criminal internacional permanente (ANNAN, 2002b).
Com efeito, após os trabalhos, as aprovações do Tribunal e do Estatuto deramse por meio das sessões realizadas pela Conferência Diplomática das Nações
Unidas de Plenipotenciários para o Estabelecimento de um Tribunal Penal
Internacional, instalada em Roma, em 15 de junho de 1998, pelo próprio secretáriogeral Kofi Annan, e encerrada em 17 de julho do mesmo ano, resultando na
assinatura do Tratado de Roma (UNITED NATIONS DIPLOMATIC CONFERENCE,
2002b). Estava criado o Tribunal Penal Internacional, “a primeira corte penal
permanente internacional, com sua competência e seu funcionamento delimitados
no Estatuto de Roma” (VARELLA, 2018, p. 504). O Tribunal, sendo considerado
“fruto do empenho da comunidade jurídica internacional, constitui um marco
representativo da consolidação do paradigma humanitário emergente, em que o
direito penal surge como escudo protector dos direitos humanos [...]” (PAIS, 2013, p.
42).
Composto por 18 juízes, com mandato de 9 anos, cuja recondução é proibida,
o Tribunal, segundo seu próprio Estatuto (1998), tem competência para processar e
julgar crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes
de agressão, todos considerados imprescritíveis. Junto ao Tribunal, está o Gabinete
do Promotor, cujos componentes orgânicos, o Promotor e o Promotor-Adjunto, são
também eleitos pela Assembleia dos Estados Partes, para um mandato não
renovável de 9 anos (ESTATUTO, 1998; ICC, 2018a). Conforme Varella (2018, p.
504), o “TPI representou um avanço para o Direito Humanitário Internacional” e
assim se deu, segundo Pais (2013, p. 42), com vistas a assegurar uma proteção
maior “dos direitos humanos, contra a impunidade dos responsáveis pelas graves
ofensas decorrentes de situações de verdadeira brutalidade e de abuso de poder”.

3.4.1 A responsabilidade atual: o processo de positivação e as normas
Os primeiros registros encontrados de uma vontade de alcançar uma
convenção internacional que contivesse regras próprias, sobre responsabilidade
individual e criação de uma corte, estão na Resolução 44/39, da Assembleia Geral
das Nações Unidas, datada de 4 de dezembro de 1989. Por meio desse documento,
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a Assembleia Geral solicitava, à Comissão de Direito Internacional, que fosse
abordada a questão do estabelecimento de uma corte criminal (UNITED NATIONS
GENERAL ASSEMBLY, 1989). A requisição dessa tarefa foi reiterada em 1990 e
1991, quando a Comissão devia precupar-se, também, com itens de jurisdição penal
(UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 1990; 1991); essa requisição ficou mais
específica, por meio de pedidos à Comissão, em 1992 e 1993, para elaboração de
um projeto de estatuto de tribunal em caráter prioritário (UNITED NATIONS
GENERAL ASSEMBLY, 1992; 1993).
Com efeito, a Comissão de Direito Internacional desenvolveu seus trabalhos
entre 1990 e 1994, quando, na sua 46ª Sessão, concluiu o projeto de estatuto de
tribunal e o entregou à Assembleia Geral. Em posse desse texto vestibular, a
Assembleia Geral estabeleceu um comitê ad hoc, para revisar questões substantivas
e administrativas do projeto de estatuto e para arranjar a convocação de uma
conferência diplomática (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 1994).
Entre os dias 3 e 13 de abril e entre 14 e 25 de agosto de 1995, o Comitê Ad
Hoc para o Estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional revisou o projeto de
estatuto, elaborado pela Comissão de Direito Internacional, e entregou suas
conclusões à Assembleia Geral no mesmo ano. Os diferentes pontos de vista
fizeram com que a Assembleia Geral estabelecesse, ainda em 1995, o Comitê
Preparatório para o Estabelecimento do Tribunal Penal Internacional (PrepCom),
com objetivos de discutir as questões ressurgentes do projeto e de preparar um texto
que fosse consolidado, para uma convenção de um tribunal internacional, e
largamente aceitável, para uma conferência de plenipotenciários (UNITED NATIONS
GENERAL ASSEMBLY, 1995).
Dessarte, a Conferência Diplomática de Plenipotenciários teve sua realização
decidida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro de 1996, tendo
sido marcada para o ano de 1998, com o especial fim de concluir e adotar uma
convenção sobre a instituição de um tribunal penal internacional (UNITED NATIONS
GENERAL ASSEMBLY, 1996). Para atender à Conferência que estava por vir, o
PrepCom promoveu a consolidação de regras, com base no texto originário da
Comissão de Direito Internacional, por sua vez revisado pelo Comitê Ad Hoc,
reunindo-se em períodos diversos de 1996, 1997 e 1998. Conforme a solicitação da
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Assembleia Geral, datada de dezembro de 199732, o Comitê Preparatório transmitiu
o projeto de tratado à Conferência Diplomática de Plenipotenciários, após os
trabalhos finais efetuados entre os dias 16 de março e 3 de abril de 1998 (UNITED
NATIONS DIPLOMATIC CONFERENCE, 2002a).
Tendo a Assembleia Geral solicitado que fossem convidados todos os Estadosmembros das Nações Unidas e os representantes de diversas agências
especializadas e organizações, assim fez o secretário-geral (UNITED NATIONS
GENERAL ASSEMBLY, 1997) e, consequentemente, reuniram-se as delegações de
160 Estados, na sede da Organização para Alimentação e Agricultura, em Roma,
entre os dias 15 de junho e 17 de julho de 1998 (UNITED NATIONS DIPLOMATIC
CONFERENCE, 2002a). Estava instalada a Conferência Diplomática e prestes a
nascer o Tribunal Penal Internacional e serem positivadas as atuais normas de
responsabilidade de comando. Por meio de atuações da permanente Comissão de
Direito Internacional, desde 1989, e dos dois Comitês temporários, percebe-se uma
vontade no seio da ONU de ver consolidada uma responsabilização individual
internacional, seja por meio do tribunal específico, seja por meio das normas
advindas com a corte.
O governo da Itália, evocando o senso da Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 194833, indicou o desejo e a necessidade da existência de um corpo
supranacional com o poder de examinar e punir as violações dos direitos humanos.
Para respaldar essa vontade, mencionou o artigo 1º da Declaração34 e acrescentou
que “seres humanos deveriam trabalhar juntos, em um espírito de irmandade,
respeitando os direitos uns dos outros e obedecendo a um direito moral e universal,
que protegesse a dignidade humana e condenasse os atos contra a humanidade”
(ITALY, 2002b, p. 62, tradução nossa).

32
33

34

Resolução AG 52/160, de 15 de dezembro de 1997.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento-marco, na história dos
direitos humanos. Elaborada por representantes com diferentes antecedentes jurídicos e culturais,
de todas as regiões do mundo, a Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas, em Paris, em 10 de dezembro de 1948 (Resolução 217-A, da Assembleia Geral), como
um padrão comum de realizações para todos os povos e todas as nações. Ela definiu, pela
primeira vez, os direitos humanos fundamentais a serem universalmente protegidos e foi traduzida
para mais de 500 línguas (UNITED NATIONS, 2020, tradução nossa).
Artigo 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são
dotados de razão e consciência e devem agir, uns com os outros, com espírito de fraternidade
(UNITED NATIONS, 1948, tradução nossa).
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Em prol da criação do Tribunal Penal Internacional e da positivação das regras
de seu Estatuto, deve-se notar a articulação de dois fatores, nas palavras do
presidente eleito da Conferência. Seu discurso não só reforça o pronunciamento
anterior do governo italiano, como acaba representando o pensamento geral, mesmo
que não unânime, da maioria das delegações reunidas. Nos termos do presidente da
Conferência, estão contidos a garantia e o apoio público para o estabelecimento de
um tribunal e de uma justiça efetiva. De fato, partindo do afã de garantia de não
mais haver uma justiça seletiva – como se poderia entender dos anteriores tribunais
ad hoc –, o presidente expressou que “o estabelecimento de uma corte criminal
internacional seria a garantia de uma ordem mundial mais humana e justa” (UNITED
NATIONS DIPLOMATIC CONFERENCE, 2002b, p. 63, tradução nossa).
O fator de proteção compartilhado na Conferência das Nações Unidas pode ser
visto de modo conjugado com o apoio público, então mencionado. De fato, esse
último fator moral – o apoio público – foi também considerado na Primeira Sessão
Plenária, no mesmo pronunciamento em que se encontra o indicativo da vontade da
sociedade internacional, em criar o Tribunal e positivar normas de responsabilização
criminal. Tendo sido proposto todo esforço para assegurar adoção de um tratado
para criar a corte, com a certeza de que a importância do objetivo da Conferência
“estaria presente nas mentes de todos os participantes”, ficou registrado que
as expectativas da humanidade não devem ser desapontadas. O tribunal
deve ser universal e independente, para que possa julgar os crimes mais
graves, com imparcialidade e eficiência. A opinião pública mundial deverá
acompanhar o trabalho da Conferência, muito de perto, para ver se esta terá
completado sua tarefa essencial de adotar uma convenção que leve à
criação de uma corte criminal internacional (UNITED NATIONS
DIPLOMATIC CONFERENCE, 2002b, p. 63, tradução nossa).

Esse indicativo da sociedade internacional está confirmado no discurso de Kofi
Annan, ao abrir a Primeira Sessão Plenária. Segundo Annan, o mundo inteiro estaria
assistindo à Conferência e resultados concretos seriam esperados, devido a uma
opinião pública mundial que levara à sua realização, estimulada pelo trabalho
intenso da Cruz Vermelha, da comunidade humanitária e de muitas outras
organizações não governamentais (ANNAN, 2002b). No seio das Nações Unidas, foi
dito, portanto, que a sociedade internacional tinha a vontade de celebrar o Tratado
de Roma, logo, por consequência, de positivar normas humanitárias, como são as
normas de responsabilidade de comando.
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Após um mês de trabalhos em Roma, em 17 de julho de 1998, a Conferência
Diplomática de Plenipotenciários, finalmente, aprovou o Tratado de Roma, provendo
a criação do Tribunal Penal Internacional e de seu Estatuto, contendo, inclusive, as
atuais regras da responsabilidade de comando por omissão, em seu artigo 28. O
Tratado foi aprovado por 120 Estados; houve 21 abstenções e 7 votos contrários,
dentre esses os da China, dos Estados Unidos e de Israel (UNITED NATIONS
DIPLOMATIC CONFERENCE, 2002a).
Mazzuoli (2011) relata que foi pelo motivo de considerar a má repercussão
internacional, ocasionada por seus votos em contrário, que os Estados Unidos e
Israel acabaram assinando o Tratado de Roma, em 31 de dezembro de 2000.
Entretanto, segundo o mesmo autor, a ratificação do Tratado por esses dois Estados
“tornou-se praticamente fora de cogitação”, após os atentados terroristas de 11 de
setembro e após as operações de guerra subsequentes, no Afeganistão e na
Palestina. Em 6 de maio e em 28 de agosto de 2002, “Estados Unidos e Israel,
respectivamente, notificaram formalmente o secretário-geral das Nações Unidas de
que não tinham a intenção de se tornar partes no respectivo tratado” (MAZZUOLI,
2011, p. 43).
O Estatuto entrou em vigor em 1º de julho de 2002, ou seja, no primeiro dia do
mês seguinte ao termo de 60 dias, após a data do sexagésimo depósito do
instrumento de ratificação junto à Secretaria-Geral. Em relação ao Brasil, o Estado
brasileiro tornou-se parte efetiva do Tratado em 20 de junho de 2002. O governo
brasileiro assinou o texto, em 7 de fevereiro de 2000, e o Parlamento o aprovou por
meio do Decreto Legislativo n. 112, em 6 de junho de 2002. Após, o Estatuto de
Roma foi promulgado pelo Decreto Presidencial n. 4.388, de 25 de setembro de
2002, e a respectiva carta de ratificação brasileira foi depositada junto à ONU, em 20
de junho de 2002 (MAZZUOLI, 2011).
O Preâmbulo do Tratado de Roma, a que o Estatuto do Tribunal Penal
Internacional está anexo, traduz a vontade da sociedade internacional e os fatores
institucionais e morais que, articulados, resultaram na positivação dessas novas
regras para o Direito Internacional dos Conflitos Armados, inclusive as de
responsabilização do superior:
Os Estados Partes no presente Estatuto,
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[...] Tendo presente que, no decurso deste século, milhões de crianças,
homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que
chocam profundamente a consciência da humanidade,
Reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à
paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade,
Afirmando que os crimes de maior gravidade, que afetam a comunidade
internacional no seu conjunto, não devem ficar impunes e que a sua
repressão deve ser efetivamente assegurada através [...] do reforço da
cooperação internacional,
[...] Determinados [...] a criar um Tribunal Penal Internacional com caráter
permanente e independente, no âmbito do sistema das Nações Unidas, e
com jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetem a
comunidade internacional no seu conjunto,
[...] Decididos a garantir o respeito duradouro pela efetivação da justiça
35
internacional [...] (ESTATUTO, 2002) .

Nesse contexto, segundo Dinh, Daillier e Pellet (2003), foi criado o Tribunal
com jurisdição autônoma, personalidade jurídica própria e caráter permanente. Com
jurisdição sobre o território em que o crime for cometido, a mesma pode ainda ser
exercida pelo Tribunal, “se o crime, sob sua competência, for cometido no território
de um Estado Parte ou se o crime sob sua competência for cometido por indivíduo
nacional de um Estado Parte” (FACCIOLLI, 2015, p. 201). A competência da corte
“impõe-se às partes na Convenção assim como aquelas que a aceitem
unilateralmente, na medida em que o crime perseguido tenha lugar no seu território –
ou se o acusado é um dos seus cidadãos (art. 12º)” (DINH; DAILLIER; PELLET,
2003, p. 741). O Tribunal pode ser acionado pelo Conselho de Segurança da
Nações Unidas36, por um Estado ou pelo Promotor (ESTATUTO, 1998). Apesar de
permanente, o Tribunal Penal Internacional não tem uma competência exclusiva,
nem mesmo prioritária, em respeito à complementaridade de jurisdição, acordada
nas negociações de Roma; assim, “ele é complementar das jurisdições penais
nacionais, desde que elas cumpram o seu papel em conformidade com o direito
internacional segundo a opinião do Tribunal” (DINH; DAILLIER; PELLET, 2003, p.
741).
Seu Estatuto (1998) contém as regras relativas a: jurisdição e competência;
princípios penais utilizados; composição e administração da corte; investigação,

35
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ESTATUTO de Roma do Tribunal Penal Internacional, tradução oficial da República Federativa do
Brasil, conforme o Decreto n. 4.388 que o promulga, de 25 de setembro de 2002, publicado no
Diário Oficial da União (DOU), em 26 de setembro de 2002. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4388.htm>. Acesso em: 7 set. 2020.
Quando se tratar de assunto constante no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas.

135

persecução e processo; julgamentos, penas e sua execução; recursos e revisão;
cooperação internacional e assistência judicial; assistência dos Estados Partes,
custos de manutenção das atividades e disposições gerais. Foram positivadas,
inclusive, as regras de responsabilidade de comando, de forma detalhada e com
ênfase distinta para os casos de omissão. Diz o artigo 28 do Estatuto de Roma, que
trata da responsabilidade do superior:
Artigo 28
Responsabilidade dos Chefes Militares e Outros Superiores Hierárquicos
Além de outras fontes de responsabilidade criminal previstas no presente
Estatuto, por crimes da competência do Tribunal:
a) O chefe militar, ou a pessoa que atue efetivamente como chefe militar,
será criminalmente responsável por crimes da competência do Tribunal que
tenham sido cometidos por forças sob o seu comando e controle efetivos ou
b) sob a sua autoridade e controle efetivos, conforme o caso, pelo fato de
não exercer um controle apropriado sobre essas forças quando:
i) Esse chefe militar ou essa pessoa tinha conhecimento ou, em virtude das
circunstâncias do momento, deveria ter tido conhecimento de que essas
forças estavam a cometer ou preparavam-se para cometer esses crimes; e
ii) Esse chefe militar ou essa pessoa não tenha adotado todas as medidas
necessárias e adequadas ao seu alcance para prevenir ou reprimir a sua
prática, ou para levar o assunto ao conhecimento das autoridades
competentes, para efeitos de inquérito e procedimento criminal.
c) Nas relações entre superiores hierárquicos e subordinados, não referidos
na alínea “a”, o superior hierárquico será criminalmente responsável pelos
crimes da competência do Tribunal que tiverem sido cometidos por
subordinados sob a sua autoridade e controle efetivos, pelo fato de não ter
exercido um controle apropriado sobre esses subordinados, quando:
i) O superior hierárquico teve conhecimento ou deliberadamente não levou
em consideração a informação que indicava claramente que os
subordinados estavam a cometer ou se preparavam para cometer esses
crimes;
ii) Esses crimes estavam relacionados com atividades sob a sua
responsabilidade e controle efetivos; e
iii) O superior hierárquico não adotou todas as medidas necessárias e
adequadas ao seu alcance para prevenir ou reprimir a sua prática ou para
levar o assunto ao conhecimento das autoridades competentes, para efeitos
37
de inquérito e procedimento criminal (ESTATUTO, 2002) .

Eis o texto do artigo 28, que trata da responsabilidade de comando atualmente,
qual seja a regra matriz da responsabilização por omissão quanto a crimes do
subordinado, para o Direito Internacional Humanitário. Esse é o resultado final do
direito positivado, após inúmeras guerras e conflitos na história da humanidade. Em
37

ESTATUTO (2002). Mesma circunstância explicada na nota anterior.
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termos de diplomacia e tratados, a responsabilidade de comando foi consolidada por
meio dos trabalhos para o Estatuto de Roma e da colaboração nas negociações do
Protocolo Adicional; em termos de construção do conhecimento jurídico, a sociedade
internacional chegou ao texto atual, por meio da atuação jurisprudencial, até aqui
vista, e da atividade doutrinária a que acadêmicos e operadores do Direito
Humanitário se dedicaram. A análise do rastreamento das positivações, até se
chegar às implicações do atual artigo 28, segue sistematicamente feita na tabela,
mais adiante, e sintetizada na conclusão do trabalho, para fins de resposta a esta
pesquisa. Como um resumo possível do instituto da responsabilidade de comando,
cumpre deixar mostrada uma perspectiva geral de seu atual estado doutrinário.

3.4.2 Síntese da doutrina da responsabilidade após o Tratado de Roma
Tendo em vista os dispositivos do artigo 28 e tendo visitado o tratamento
jurisprudencial dado pelos tribunais militares e ad hoc, pode-se afirmar que
responsabilidade de comando é o instituto de DICA ou DIH por meio do qual o
superior responde pelos crimes dos subordinados, quando, (i) em uma relação
superior-subordinado, (ii) tendo o efetivo controle das atividades, esse comandante
ou superior (iii) deixa de prevenir ou reprimir a conduta ilícita, ou de submetê-la às
autoridades competentes, (iv) tendo conhecimento real ou presumido dos fatos. A
depender da situação, ou haverá uma falha em prevenir ou punir, ou haverá uma
falta com o dever de tomar medidas cabíveis, para persecução junto às autoridades
competentes. Com o mesmo sentido, não é demais trazer a concepção em outras
palavras:
Sob o Estatuto de Roma, o superior é responsável por haver falhado em
tomar todas as medidas necessárias e razoáveis, dentro de seu poder, para
prevenir e punir os atos criminais dos subordinados, se ele sabia, deveria ter
sabido (com relação aos comandantes militares), ou conscientemente
desconsiderou informação que indicava, claramente, que os subordinados
estavam cometendo ou prestes a cometer tais crimes (com relação aos
superiores civis) (MELONI, 2007, p. 634, tradução nossa).

Já tendo sido observado, nos diversos julgamentos, como partes do
mapeamento, os quatro elementos que constituem a responsabilidade de comando,
passa-se a abordá-los, como coleta do resultado doutrinário gerado após o advendo
do Tratado de Roma.
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3.4.2.1 Relação superior-subordinado
É necessário que exista uma relação superior-subordinado, para que se
configure a hipótese de responsabilização do comandante, porquanto não há que se
falar em omissão, se não houver um dever; e não há que se falar em dever, se não
houver um conjunto de atribuições nas quais se inclua a de ordenar. Diante disso,
tem-se a referência que Kiss (2016) faz à conceituação dada pela Suprema Corte
Federal Alemã: “‘comandante’ foi definido como sendo a pessoa que, na estrutura de
um sistema hierárquico de poder, possui a capacidade de emitir uma ordem para
outrem que, em decorrência da hierarquia, obedecerá à ordem” (KISS, 2016, p. 544).
Já tendo visto que a jurisprudência do Tribunal para a Ex-Iugoslávia não
enfatizou o estado formal do comandante, e sim sua “posição fática”, percebe-se a
linha consequencial que se faz chegar à concepção acerca da relação superiorsubordinado. Dessarte, Ambos (2008) define que o superior é aquele que
deve atuar de modo “efetivo” como chefe militar (“effectively acting as”) e
também deve possuir de modo “efetivo” autoridade e poder de comando
(“effective command” ou “authority”). Deste modo, o artigo 28 parte de uma
relação fática e considera como superior aquele que possui autoridade e
controle efetivo sobre seus subordinados; isto inclui especialmente um
superior para-militar (AMBOS, 2008, p. 351-352, itálicos do autor).

Com efeito, segundo Sliedregt (2003), o dispositivo do artigo 28 abrange as
figuras dos comandantes de fato e de direito. Registrando que as delegações
discutiram bastante sobre essa diferenciação em Roma, a autora expõe que o
Estatuto afastou o formalismo e, seguindo a construção jurisprudencial dos casos de
Čelebići, recepcionou a teoria de uma efetiva “capacidade material”, para prevenir ou
punir a conduta criminal. Desse modo, oficiais de polícia, pessoas responsáveis por
unidades paramilitares e pessoas que tenham assumido um controle de fato sobre
tropas podem ser incluídos no rol dos comandantes, para fins de responsabilidade
de comando, porquanto o que prevalece é o poder concreto que o superior tem para
controlar a ação dos que lhe estão subordinados (SLIEDREGT, 2003).
É nessa linha que o Estatuto de Roma recepciona a possibilidade de civis
serem enquadrados como comandantes, para a relação superior-subordinado. Ao
comentar sobre o Tratado e também se referir a Čelebići, Dinstein (2017) admite que
a responsabilidade de comando era limitada a comandantes militares, até a adoção
do Estatuto de Roma, e, face à inovação normativa, destaca a consolidação
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doutrinária ocorrida, notando que a incursão de líderes civis na responsabilidade de
comando já estava aceita pelo Tribunal para a Ex-Iugoslávia (caso Delalić). É a
jurisprudência levando à positivação da norma. Conforme o mesmo autor, apesar de
o texto conter condições mais rigorosas para o enquadramento de civil como
superior hierárquico, o artigo 28 (2) do Estatuto de Roma “expande a regra diretriz
da responsabilidade de comando, para abranger, ao lado de militares, também os
superiores civis, dentro de suas responsabilidades e seus controles efetivos”
(DINSTEIN, 2017, p. 275, tradução nossa).
Por força da ideia de capacidade material, civis passam a responder por
responsabilidade de comando. Essa inovação não contida na norma convencional
antecedente – o Protocolo Adicional I refere-se somente aos chefes militares – ficou
consolidada pelo texto de Roma, após construção jurisprudencial iniciada pelo
Tribunal para a Ex-Iugoslávia, a partir dos julgamentos de Čelebići. Uma vez
positivada a norma da capacidade material, a doutrina passou a difundir com
segurança que
a relação superior-subordinado pode ser tanto de jure (como no caso de
comandantes militares designados oficialmente), quanto de facto (como no
caso de “pessoas agindo efetivamente como um comandante militar”). Em
ambos os casos, o liame, sob a doutrina da responsabilidade de comando,
requer que o controle do superior sobre os subordinados seja efetivo
(CASSESE; GAETA, 2013, p. 188, tradução nossa, itálico do autor).

Meloni (2015) endossa essa efetividade como necessária e, remetendo-se
também aos casos de Čelebići, registra que já era jurisprudencialmente pacífico que
a ausência de uma atribuição formal não prejudicava uma imputação por
responsabilidade de comando. Assim, para a mesma autora, a jurisprudência do
Tribunal Internacional para a Ex-Iugoslávia já havia definido o conceito de superior,
de modo tanto fático quanto formal, a depender da capacidade de facto (material) de
agir do réu. Essa concepção de capacidade material trazida para a norma
positivada, na leitura da atual responsabilidade de comando, indica que superior é
aquele que tem um controle efetivo sobre os subordinados, sendo esse controle
efetivo “definido como a capacidade de prevenir ou punir os crimes cometidos pelos
agentes” (MELONI, 2015, p. 27, tradução nossa).

3.4.2.2 Controle efetivo
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Ambos (2008, p. 352) expõe que “o superior militar deve possuir ‘comando e
controle efetivo’ ou ‘autoridade e controle efetivo’ sobre seus subordinados (art. 28
(a)); o superior não militar deve ostentar autoridade e controle efetivo (art. 28 (b))”.
Para o referido autor, o vocábulo comando supõe uma estrutura de comando militar
e, por tal razão, é expressão reservada aos militares; autoridade, por sua vez,
estende-se aos superiores não militares. “Em ambos os casos, o decisivo é que o
superior controle efetivamente seus subordinados” (AMBOS, 2008, p. 352-353).
Se é superior aquele que tem o controle efetivo, vê-se que este controle é um
dos elementos que não podem deixar de ser analisados, para fins de imputação,
posto ser parte constitutiva da própria responsabilidade de comando. Cassese e
Gaeta (2013), à vista dos julgamentos de Čelebići, em que se começou a tratar esse
elemento, argumentam que “controle efetivo é mais do que mera influência ou
capacidade de persuadir”38 e se valem da jurisprudência do caso Blaškić, para
concluírem que os indicadores desse controle efetivo “são os dados que
demonstrarem que o acusado tinha o poder de prevenir, punir ou iniciar medidas que
levassem a processos contra os supostos agentes, quando cabíveis” 39 (CASSESE;
GAETA, 2013, p. 188, tradução nossa).
Nessa linha, conforme Kiss (2016), se um superior dotado da autoridade
regulamentar não possuir controle efetivo sobre seus subordinados, ele não
incorrerá na responsabilidade criminal; entretanto, se houver um superior de facto
que, mesmo carecendo de um posto formal, possua um controle efetivo sobre os
agentes, esse poderá ser responsabilizado penalmente. Assim, segundo o autor,
“controle efetivo pode ser definido como a capacidade material de prevenir ou punir
o cometimento do crime” (KISS, 2016, p. 549).
Diante dessa concepção, cumpre registrar que são encontrados destaques,
feitos pela doutrina, acerca de uma necessária efetividade. A observação doutrinária
dessa efetividade dá-se, inclusive, pela ênfase que o próprio Estatuto de Roma
atribui ao controle. Dessarte, Sliedregt (2003) argumenta que o Tribunal Penal
Internacional e seu Estatuto reiteram a noção conjuntiva de comando e controle,
considerada como um binômio estabelecido pelo direito militar e pela jurisprudência
do Tribunal para a Ex-Iugoslávia. Segundo a autora, a cláusula “comando e controle
38
39

Antonio Cassese e Paola Gaeta valem-se da decisão da Apelação interposta por Delalić, § 266.
Neste ponto, os autores valem-se da decisão da Apelação interposta por Blaskić, § 69.
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efetivos ou autoridade e controle efetivos” foi inserida no parágrafo 28 (a) do
Estatuto de Roma, para deixar certo que se enquadra, nesse parágrafo, qualquer
superior de facto que aja como comandante militar. Por sua vez, no parágrafo 28 (b),
foi inserida a cláusula “autoridade e controle”, como repetição proposital para
enfatizar a importância do controle, para o particular caso do superior não militar.
Embora não considere substantiva a diferença entre as duas cláusulas, a
autora acompanha a pespectiva legada pelo Tribunal para a Ex-Iugoslávia40, no
sentido de que “comando relaciona-se aos comandantes de iure e autoridade
relaciona-se aos comandantes de facto”. Contudo, prevalece a noção de que “o
termo superior é suficientemente largo para abranger a posição de autoridade
baseada na existência de poderes de controle de facto” (SLIEDREGT, 2003, p. 183184, tradução nossa, itálicos da autora).
Para um melhor entendimento da questão, Meloni (2015) assevera sobre a
essência do controle efetivo e, em seguida, vale-se do que denomina “analogia
normativa”, a ser aplicada ao termo “autoridade”41. Logo, segundo a autora, controle
efetivo é um requisito necessário que deve ser provado, para ambos os
comandantes de jure e de facto. Ademais, fica claro, a partir do advento do Estatuto
e com o uso das expressões “comando e controle efetivos” e “autoridade e controle
efetivos”, que “se diversas cadeias de comando existirem, a responsabilidade será
atribuída ao superior que realmente exerceu os poderes de comando e controle
sobre aqueles que cometeram os crimes” (MELONI, 2015, p. 28, tradução nossa).
Sobre esse aspecto, Dinstein (2017) trata do artigo 28 do Estatuto,
mencionando a jurisprudência assentada no julgamento de Aleksovski42. Diante do
entendimento judicial de que “um subordinado pode ficar sob o comando corrente de
mais de um superior, [...] a responsabilidade de comando pode estender-se a
múltiplos indivíduos” (DINSTEIN, 2017, p. 275, tradução nossa), cabendo identificar
o detentor da efetividade. Essa perspectiva também se deve ao exame do autor
sobre o caso Čelebići, quanto à efetividade do controle, de onde extraiu,
doutrinariamente, que, em bastando a existência de poderes de controle de facto,43

40

Elies van Sliedregt vale-se da sentença proferida no julgamento referente a Čelebići, § 370.
Analogia com a palavra “comando”, quando o superior está fora do campo militar (MELONI, 2015).
42
Yoram Dinstein vale-se da sentença de primeira instância de Aleksovski, § 106.
43
Conforme a sentença em primeira instância de Delalić e outros, § 195.
41
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“a ausência de uma nomeação formal não é óbice a uma conclusão pela
responsabilidade criminal”44 (DINSTEIN, 2017, p. 274, tradução nossa).

3.4.2.3 Omissão
Segundo Ambos (2008), a responsabilidade de comando está relacionada a
uma punibilidade por omissão e, desse modo, a situação de comando do agente
“coloca-o em uma posição de garantidor, que tem por consequência o surgimento de
determinados deveres de controle, de proteção ou de vigilância (deveres do
garantidor), cujo descumprimento o faz punível por omissão” (AMBOS, 2008, p. 96,
itálicos do autor). Cassese e Gaeta (2013, p. 190, tradução nossa), por sua vez,
argumentam que, “para ser considerado criminalmente responsável, o superior deve
ter falhado em tomar as medidas necessárias e razoáveis, para prevenir ou punir os
crimes do subordinado”. Por meio dessa assertiva, os autores valem-se da
jurisprudência assentada no julgamento da apelação de Tihomir Blaškić, para deixar
registrado, também, que (i) a mensuração do que é necessário e razoável depende
das circunstâncias do momento45 e que (ii) o superior deve tomar todas as medidas
dentro de sua capacidade material, ainda que não se possa exigir dele o
impossível46 (CASSESE; GAETA, 2013).
A falha em tomar medidas para prevenir ou punir, que eram esperadas
conforme o momento e as circunstâncias do fato, sugere um dever que, como tal,
não pode ser alheio à possibilidade de ação do comandante. Esse dever de agir não
é novo ou isolado no Direito Internacional Humanitário; na verdade,
o dever geral de agir é completado por meio de numerosas regras especiais
47
de conduta do PACG I [...]. Ainda que as regras do PACG I estivessem
dirigidas originariamente só às partes contratantes estatais, elas podem ser
consideradas agora como regras fundamentais da responsabilidade
individual na omissão, pois a teoria da responsabilidade do superior e a
maioria dos crimes estabelecidos pelo Direito de Genebra foram quase
48
individualizados pelo ETPI e pelas correspondentes leis nacionais de
implementação (AMBOS, 2008, p. 355, itálicos do autor).

44

Conforme a sentença em primeira instância de Delalić e outros, § 197.
Conforme a decisão em apelação interposta por Blaškić, em § 72 e § 417.
46
Conforme a decisão em apelação interposta por Blaškić, § 417.
47
Protocolo Adicional às Convenções de Genebra I.
48
Estatuto do Tribunal Penal Internacional.
45
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Portanto, o Tratado de Roma, além de ter influenciado diversas legislações
domésticas, também consolidou uma normatividade relativa ao dever de agir, o qual
já era previsto no Direito Humanitário (AMBOS, 2008). Esse dever de agir,
examinado à luz das circunstâncias e confrontado com a capacidade material
atribuída ao superior, é o que Dinstein (2017) considera como “a chave” para a
responsabilização do comando. Lembrando-se do mesmo Protocolo Adicional I a
que se refere Kai Ambos (2008), Dinstein (2017) argumenta que esse tema da
responsabilização pela falha de agir, no Direito Internacional consuetudinário,
desenvolveu-se somente após a Segunda Guerra Mundial, pela via do Primeiro
Protocolo Adicional, cujo artigo 87 serve como parâmetro de conduta esperada:
A chave para a responsabilidade do comando é que o comandante não se
exonera propriamente do seu dever. O descuido do seu dever de
comandante é manifestado em não tomar medidas dentro de seu poder de
prevenir e/ou reprimir a perpetração de crimes pelos subodinados. Artigo 87
(3) do Protocolo Adicional I às Convenções de Genebra, de 1977, explica
que um comandante que estiver ciente de violações de direito pelos
subordinados é obrigado “a instaurar procedimento disciplinar ou criminal
contra os violadores”. No mínimo, o comandante – especialmente se não
tiver precedência alta na cadeia de comando – deve relatar as violações
para as autoridades competentes (art. 87 (1), Protocolo Adicional I), para
que o procedimento jurídico seja instaurado por aqueles autorizados a
iniciá-lo (DINSTEIN, 2017, p. 273, tradução nossa).

Sliedregt (2003) e Ambos (2008) vão além e citam, diretamente, a perspectiva
de William Fenrick (1999)49, que apõe, como doutrina, os deveres do comandante:
● garantir que suas forças estejam adequadamente treinadas no Direito
Internacional Humanitário;
● garantir que o devido respeito seja dado ao Direito Humanitário
Internacional, quando em tomada de decisão operacional;
● garantir que um sistema de relatório efetivo seja estabelecido, de modo
que ele/ela seja informado(a) de incidentes em que a violação do DIH possa
50
ter ocorrido (ou esteja ocorrendo) ;
● monitorar o sistema de relatórios, para garantir que seja efetivo; e
● tomar medida corretiva, quando se tornar avisado de que as violações
estão prestes a acontecer ou já aconteceram (FENRICK, 1999, p. 515-522
apud. AMBOS, 2008, p. 366-367; FENRICK, 1999, p. 515-522 apud.
SLIEDREGT, 2003, p. 189, tradução nossa).

49

50

FENRICK, William J. Article 28: Responsibility of commanders and other superiors. In:
TRIFFTERER, Otto (Ed.). Commentary on the Rome Statute of the ICC. Baden-Baden: Nomos
Verlaggesellschaft, 1999.
Elies van Sliedregt, mesmo em citação direta, acrescenta “ou esteja ocorrendo”, fazendo menção
de tal.
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Diante da doutrina de Fenrick (1999), diretamente citada pelos dois autores
acima, e das disposições contidas no artigo 87 do Primeiro Protocolo Adicional, temse um dever de agir, que, como já visto, se falho, pode ser examinado sob a dupla
lente da circunstância e da capacidade material. Com efeito, Dinstein (2017)
sustenta que a ilicitude dos subordinados não pode vincular o comandante
meramente; menos ainda, considerá-lo culpado por mera associação. Contudo, se
verificada sua falha em supervisionar ou agir, diante das circunstâncias e conforme a
capacidade, pode ser imputada a negligência penal. A impossibilidade de o
comandante exonerar-se de seu dever é a própria “chave” para a responsabilidade
de comando, dela não podendo fugir, caso venha-se omitir. E, à luz do artigo 28 do
Tratado de Roma, “o descuido do dever de comandante é manifestado em não
tomar medidas dentro de seu poder de prevenir e/ou reprimir a perpetração de
crimes pelos subordinados” (DINSTEIN, 2017, p. 273, tradução nossa).
Esse descuido do dever de agir, ou inobservância do dever de cuidado, é o que
caracteriza a conduta omissiva, que, na perspectiva de Kiss (2016), deve resultar em
penalidade menor para os comandantes, que não podem ser considerados como
tendo cometido, eles mesmos, os crimes; porquanto “sua responsabilidade é limitada
à sua própria falha em agir, ou em negligenciar suas obrigações com relação ao
crimes cometidos pelos subordinados” (KISS, 2016, p. 554). Por essa preocupação
em limitar a responsabilidade, de modo individualizado, segundo Kiss (2016),
A doutrina distinguiu, convincentemente, quatro formas de responsabilidade
do comandante: (1) intencionalmente deixar de prevenir; (2)
negligentemente deixar de prevenir; (3) intencionalmente deixar de punir; e
(4) negligentemente deixar de punir. A análise que leva em conta essa
distinção, e procede metodologicamente, observa as obrigações que o
Estatuto impõe aos superiores: (a) o dever de exercer controle apropriado,
(b) o dever de prevenir, (c) o dever de reprimir ou de remeter o caso à
autoridade competente (KISS, 2016, p. 554).

A falha em exercer o controle apropriado é considerada como sendo a
“primeira e mais ‘geral’ falta imposta ao comandante. Refere-se à situação em que o
superior tinha competência requerida, capacidade e conhecimento para prevenir os
crimes e falha em fazê-lo, porque não houve devido controle sobre os subordinados"
(KISS, 2016, p. 555).
A falha em prevenir, especificamente, por sua vez, não se caracteriza apenas
por uma falha em agir, posto que “uma omissão não é somente a ‘ausência de
ação’” meramente; “atos que estão além da capacidade humana não podem ser
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executados por uma pessoa” e o que caracteriza a falha em prevenir é, sim, a
ausência de uma tentativa de impedir ou, ao menos, dificultar a ocorrência
indesejada (KISS, 2016, p. 555-556).
Segundo Meloni (2007), o superior pode ser responsabilizado pelos crimes de
seus subordinados, conforme os princípios básicos de liames por omissão e por
comissão por omissão, na medida em que os requisitos sejam preenchidos. Se
falhar intencionalmente em tomar medidas para prevenir, sabendo que seus
subordinados cometem crime ou sendo avisado de que esse está em curso, o
comandante poderá ser considerado partícipe e – na situação de falha intencional de
agir perante um dever de conduta – ele contribuirá para o resultado do crime
substancialmente. Se a falha em prevenir ficar caracterizada, como intencional, mas
acompanhada do desconhecimento acerca do crime, o comandante poderá ser
considerado como incurso em “mera violação do específico dever de agir”. Em
ambas as situações, ocorre a responsabilidade de comando, com gradação maior ou
menor da pena, respectivamente.
Ainda conforme Meloni (2007, p. 635, tradução nossa), se a falha em prevenir
for negligente, é teoricamente possível, como consequência dessa negligência,
responsabilizar o superior pelo crime do subordinado. Será outro caso de “mera
violação do dever de agir” ou de cuidado. Entretanto, é uma questão “mais
problemática”, razão pela qual se tem debatido, no Direito Penal geral, “se é possível
participar negligentemente de uma ofensa intencional”. Meloni (2007) expõe que a
maioria dos autores exclui essa possibilidade, mas não deixa de registrar que
“alguns

sistemas

jurídicos

domésticos

reconhecem

a

possibilidade

de

responsabilizar criminalmente alguém por ofensa intencional cometida por outros,
com base única em sua conduta negligente”51. O argumento favorável à recepção da
falha negligente do superior em prevenir ato intencional do subordinado, por diversos
ordenamentos jurídicos, é o de que “a omissão do superior é ligada de modo causal
ao crime, porquanto, ‘ao violar seu dever de supervisionar’, o superior contribui de
algum modo para trazer a ofensa” (MELONI, 2007, p. 636, tradução nossa).
51

Essa é a questão da responsabilização penal do comandante por sua omissão, quanto a ato
criminoso de seu subordinado. É, exatamente, a principal lacuna legislativa que existe no Brasil,
razão pela qual foi argumentado, no ínicio desta pesquisa, que o Estado brasileiro não está com
seu ordenamento jurídico preparado, incorrendo, assim, na possibilidade de ver militar seu
processado no exterior, perante o Tribunal Penal Internacional. Esse assunto será mais
detalhado nas conclusões.
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No que tange à falha em reprimir, Kiss (2016, p. 562) argumenta que “o
superior tem a obrigação de tomar medidas ativas para assegurar que os
perpetradores diretos sejam levados à justiça”. Segundo o autor, a falha em punir ou
remeter o caso à autoridade competente pode ser inicialmente configurada, quando
o superior, já tendo uma razoável suspeita do cometimento do crime pelo
subordinado, deixa de investigar e estabelecer os fatos. Uma vez apurada a
situação, o comandante “com capacidade de sancionar os perpetradores deverá
fazê-lo. Se ele não for a autoridade competente, deverá remeter os fatos à
autoridade competente, para que esta possa investigar e processar os responsáveis”
(KISS, 2016, p. 562).
Meloni (2007, p. 636, tradução nossa) reconhece que, em caso específico,
“onde não subsiste liame causal entre a falha de agir subsequente do superior e o
crime previamente cometido, a culpa do superior pelo mesmo crime cometido pelo
subordinado é difícil de ser justificada”. Em relação, especialmente, à falha
intencional em punir, a autora considera interessante uma perspectiva que tem sido
proposta, no sentido de que o artigo 28 conteria uma dupla conexão causal: a
primeira (e concreta, segundo a autora) ocorre entre a primeira omissão do superior
– a falha em controlar os subordinados – e os crimes destes; a segunda ocorre
entre a falha em tomar as medidas, para prevenir ou punir, e os crimes a serem
evitados ou já cometidos. Conforme a autora, em tomando as medidas apropriadas,
o comandante teria uma “segunda chance” de parar o movimento da cadeia de
causalidade que ele iniciou, com sua falta em controlar. Se ele falha em fazê-lo, um
‘efeito de reforço’52 ocorre, “representando a segunda conexão causal entre a
omissão do superior e o crime do subordinado” (MELONI, 2007, p. 636, tradução
nossa).
Em relação à falha negligente em reprimir, Meloni (2007) sustenta que a
ilicitude da omissão do comandante está concentrada na violação do dever de agir
típico, de atribuições de comando e controle, e que a conduta do comandante não
poderá ser considerada parte de quaisquer dos antecedentes do crime do
subordinado. Segundo a autora, a origem da responsabilidade de comando, nesses
casos, deve-se fundar na “mera falha de agir”, perante o dever de fazê-lo.
“Consequentemente, o superior não deverá assumir responsabilidade pelos crimes
52

Do original: “a ‘strengthening effect’ occurs”.
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dos subordinados, como se ele os tivesse cometido, com base em sua única falha
em puni-los” (MELONI, 2007, p. 637, tradução nossa). Diante dessa perspectiva, a
mesma autora adverte que
cuidado grande deve ser tomado com as diferentes características que se
tem atribuído à responsabilidade de comando – particularmente em nível
nacional, ao se implementar o princípio da responsabilidade superior no
direito doméstico – de modo a evitar potenciais violações do princípio
fundamental da individualização da culpa criminal (MELONI, 2007, p. 637,
tradução nossa).

3.4.2.4 Mens rea
Segundo Pais (2003, p. 145), para preencher o ilícito, requer-se “que o superior
conheça, devesse conhecer ou haja desconsiderado informação que indicava
claramente que o subordinado cometeu ou se preparava para cometer um crime”.
Conforme a autora, a jurisprudência internacional não exige que a informação
disponível contenha detalhes sobre os crimes que foram ou estavam prestes à
execução, bastando que o comandante tenha tido posse de informação geral que o
alertasse para a possibilidade. Contudo, não se deve considerar suficiente o
conhecimento acerca da “propensão de certos subordinados para o crime” ou da
prática anterior de infrações semelhantes, mesmo em se considerando que “essa
informação deve indicar a prática de um crime concreto” (PAIS, 2013, p. 146).
Assim, bastando que a informação seja geral e dê indício de um ato concreto,
seu

conhecimento a

seu

respeito

é

o

quarto

elemento

constitutivo

da

responsabilidade de comando ou, na perspectiva de Ambos (2008), é o “tipo
subjetivo”, a mens rea (originada do sistema jurídico anglo-saxão, a common law),
que compreende três critérios, considerados por Pais (2013) como “níveis de
imputação subjetiva” e por Ambos (2008), como “critérios subjetivos” : (i) superior
militar ou civil “teve conhecimento” (“teria sabido”, conforme Ambos); (ii) superior
militar “deveria ter tido conhecimento” (“deveria ter sabido”); e (iii) superior civil,
somente aplicável ao superior civil, “deliberadamente ter desconsiderado informação
que indicava claramente” (“deliberadamente desconsiderou informação que indicava
claramente”). São níveis de imputação ou critérios subjetivos extraídos da própria
norma positivada, do artigo 28 do Estatuto do Tribunal, que, segundo Ambos (2008),
contém seus próprios requisitos subjetivos, com exegese autorizada pelo artigo 30:
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Fazendo uso da autorização a uma regulação especial (“salvo disposição
em contrário”; “unless otherwise provided”) prevista no art. 30 (“elemento de
intencionalidade”; “mental element”), o art. 28 estabelece requisitos
subjetivos especiais do tipo (AMBOS, 2008, p. 371).

O primeiro nível ou critério “teve conhecimento” é o único aplicável a ambos
superiores, militar e civil. O superior será punido se e quando “teve conhecimento
que os subordinados estavam a cometer ou se preparavam para cometer esses
crimes – artigo 28, a) e b) i)” (PAIS, 2013, p. 146). Por sua vez, conforme o segundo
nível ou critério subjetivo, “deveria ter tido conhecimento”, aplicável somente ao
chefe militar e positivado no artigo 28 (b)(i), o superior poderá ser criminalmente
responsável, quando verificado que, “em virtude das circunstâncias do momento,
deveria ter tido conhecimento de que as forças sob o seu comando estavam a
cometer ou se preparavam para cometer crimes” (PAIS, 2013, p. 148-149). De
acordo com Pais, a punição ocorrida nesses termos traduz um grau de rigor bem
mais elevado, que se associa ao comportamento dos comandantes, que tem origem
no modo como exercitam a liderança e nas próprias estruturas militares (PAIS,
2013).
Segundo Ambos (2008, p. 386), como “o superior (militar) ‘deveria ter sabido’
sobre os crimes (‘should have known’), trata-se de um critério de imprudência”. O
autor relata que o critério “deveria ter sabido” (should have known) remonta a uma
proposta do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, feita durante os trabalhos do
Protocolo Adicional I53. Diante desse relato, o mesmo autor argumenta que o critério
had reason to know não difere, essencialmente, da expressão contida no artigo 86
(2) do Protocolo, não constituindo novidade para o Direito Humanitário. Conforme o
autor, entretanto, esse critério had reason to know, pela similitude, pôde ser melhor
explicado em função do Primeiro Protocolo e foi considerado, pela Comissão de
Direito Internacional, como o que permitiria uma valoração mais objetiva (AMBOS,
2008, p. 377).
O terceiro nível, “deliberadamente ter desconsiderado informação que indicava
claramente”, aplicável apenas ao superior não militar, constitui um “critério
totalmente inovador, sem precedentes em anteriores codificações” (PAIS, 2013, p.
151). Segundo Sliedregt (2003), pode-se tratar de um padrão cognitivo, da common
law, denominado wilful blindness, entendido com uma gravidade de falta maior do
53

Na época, era o artigo 76 (2) do Projeto, o ICRC-Draft, que fora rechaçado pela maioria por ter
sido considerado demasiadamente amplo (AMBOS, 2008, p. 376).
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que a do padrão de negligência para superiores “quase” militares no artigo 28 (a),
pelo que, “como resultado, é mais difícil processar não militares do que superiores
militares, quando ocorre falha em exercer o controle apropriado” (SLIEDREGT,
2003, p. 188, tradução nossa).
Ambos (2008) concorda com essa dificuldade de provar existência desse
critério subjetivo e expõe que a “cegueira intencional” – como o autor permitiu
traduzir, literalmente, para a língua portuguesa, na edição brasileira de sua obra54 – ,
é uma figura conhecida na common law e na jurisprudência penal internacional e
pode corresponder ao terceiro critério em essência. A wilful blindness diferencia-se
do conhecimento afirmativo, porque ela já está determinada, no que se refere à
existência de um fato concreto: é o caso em que “uma pessoa está alertada da alta
probabilidade de sua existência, mas realmente acredita que ele não exista”
(AMBOS, 2008, p. 384).
Contudo, Ambos (2008) considera que a cegueira intencional paira entre o
conhecimento e a recklessness, posicionando-se “mais próximo” desta, pelo fato de
o conhecimento já estar “compreendido pela primeira alternativa do art. 28 (a) e
(b)(i)” (AMBOS, 2008, p. 384). Ao examinar as figuras da recklessness e da wilful
blindness, aparentes no artigo 28 do Estatuto de Roma, Pais (2013, p. 152) analisa
que, “se procurarmos enquadrar estas figuras no seio de um sistema jurídico-penal
de matriz romano-germânica, como [...] é o nosso, concluiremos que se situam entre
as categorias do dolo eventual55 e da negligência consciente”56 57.
É por isso que, apesar de admitir a possibilidade de ser reconhecido o critério
da wilful blindness para a norma em questão, Ambos (2008) prefere tratar de uma
imprudência. Portanto, quando “o superior [...] ‘deliberadamente’ ‘despreza,
conscientemente, informação que claramente indicava’ a existência dos crimes [...];
54
55

56

57

AMBOS (2008, p. 383).
“Haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas a aceitar
como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado (art. 18, I, in fine, do
CP). No dolo eventual, o agente prevê o resultado como provável ou, ao menos, como possível,
apesar de prevê-lo, age aceitando o risco de produzi-lo” (BITENCOURT, 2000, P. 210-211, itálicos
do autor).
A obra consultada é publicada em Portugal. A negligência consciente, a que se refere a autora
portuguesa, tem a denominação doutrinária de culpa consciente, no Direito Penal brasileiro.
“Há culpa consciente, também chamada culpa com previsão, quando o agente, deixando de
observar diligência a que estava obrigado, prevê um resultado, previsível, mas confia
convictamente que ele não ocorra. Quando o agente, embora prevendo o resultado, espera
sinceramente que este não se verifique, estar-se-á diante de culpa consciente e não de dolo
eventual” (BITENCOURT, 2000, p. 227-228).
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ele atua, portanto, com imprudência grave e consciente semelhante à recklessness”
(AMBOS, 2008, p. 386). Neste ponto, é preciso considerar outra perspectiva de
Ambos (2008, p. 341-342):
ingressa-se em um novo terreno dogmático em duplo sentido. Por um lado,
o direito penal internacional não conhece uma responsabilidade geral por
omissão. [...] Por outro lado, a responsabilidade do superior é uma criação
jurídica originada no direito penal internacional, a qual, embora possa ser
adjudicada, em um plano absolutamente geral, a modelos de imputação
fundados na vigilância do superior, não tem qualquer paralelo direto nos
direitos nacionais; assim sendo, sua elaboração dogmática só admite
58
limitadamente o recurso ao direito comparado .

Essa perspectiva assemelha-se com as que são expostas por Pais (2013),
Sliedregt (2003) e Cassese e Gaeta (2013), razão pela qual a primeira autora
sustenta que se pode conhecer o “traço distintivo” entre a recklessness59 e a wilful
blindness60, mas não se deve preocupar com sua aplicação e sim preocupar-se com
a atitude assumida em relação à informação. Segundo Pais (2013), qualquer que
seja a classificação dada a esse novo critério de mens rea, instituído pelo Tratado de
Roma, não poderá passar de um interesse teórico, posto que constitui categoria da
dogmática

jurídica,

que

não

tem o mesmo

significado ou

sequer uma

correspondência paralela no âmbito do Direito Internacional. É admitido que a mens
rea ainda possa sofrer reparos jurisprudenciais e doutrinários, acerca dos

58

59

60

Ambos (2008, p. 341) relata, por exemplo, que “uma disposição neste sentido foi rejeitada em
Roma especialmente pela delegação francesa, devido à compreensão estrita do princípio da
legalidade no Direito francês”.
Conceito extraído da jurisprudência de tribunal do Canadá, país que utiliza o sistema jurídico da
common law e reconhece o instituto da recklessness. Nos termos da decisão do juiz J. McIntyre,
no caso John Henry Sansregret v. Her Majesty The Queen: “De acordo com princípios bem
estabelecidos para a determinação da responsabilidade criminal, imprudência, para fazer parte da
mens rea criminosa, deve-se ter um elemento de subjetivo. Encontra-se na atitude de quem,
ciente de que existe o perigo de a sua conduta produzir o resultado proibido pelo direito penal,
persiste, apesar do risco. Em outras palavras, é a conduta de quem vê o risco e arrisca. É neste
sentido que o termo 'imprudência' é utilizado no direito penal e é claramente distinto do conceito
de negligência civil” (COURT OF APPEAL FOR MANITOBA, 1985, parágrafo 16, tradução nossa).
Conceito extraído da jurisprudência de outro tribunal do Canadá, país, como já lembrado, que
utiliza o sistema jurídico da common law e reconhece, também, o instituto da wilful blindness. Nos
termos da decisão do juiz J. A. Berger, em Dimitry Vinokurov v. Her Majesty The Queen, que –
recordando que a distinção entre imprudência e cegueira intencional, como constituintes da mens
rea, fora anteriormente explicada por J. McIntyre, em Sansregret v. The Queen (1985) – decidiu
reafirmar o conceito de wilful blindness: “A cegueira intencional é diferente de imprudência,
porque, enquanto a imprudência envolve o conhecimento, de um perigo ou risco, e a persistência
no curso da conduta, que cria um risco de que o resultado ocorra, a cegueira intencional refere-se
ao caso da pessoa que se torna ciente da necessidade de investigar e recusa-se a fazê-lo, porque
não deseja saber a verdade. Ela prefere permanecer ignorante. A culpabilidade, na imprudência, é
justificada pela consciência do risco e por agir em face dele; na cegueira intencional, a
culpabilidade é justificada pela falha do acusado em, deliberadamente, deixar de investigar
quando ele sabe que há motivo para investigação” (COURT OF APPEAL OF ALBERTA, 2001,
parágrafo 17, tradução nossa).
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entendimentos de imprudência e cegueira intencional, entretanto, conforme a
mesma autora, é melhor que se deixe a classificação para o campo meramente
teórico, de modo que discussões não imponham um retrocesso à conquistada norma
de responsabilização individual internacional. Ainda segundo Pais (2013, p. 154),
para responsabilizar o superior não militar, o que importa é provar que existia a
informação clara de um risco de crime, que essa informação estava disponível e
“que o superior, tendo dela conhecimento, se recusou a valorizá-la como tal”.
Após encontrados os três níveis ou critérios de conhecimento do superior,
ainda cumpre registrar outro fenômeno observado: o Tratado de Roma consolidou o
que a doutrina passou a denominar conhecimento construtivo (CASSESE; GAETA,
2013; DINSTEIN, 2017). Conhecimento construtivo é o requisito mental de
responsabilidade de comando, por meio do qual se prova que o superior “tinha razão
para saber” dos crimes do subordinado (CASSESE; GAETA, 2013, p. 189). Segundo
Cassese e Gaeta (2013), como a doutrina da responsabilidade de comando não
impõe responsabilidade estrita ao comandante por atos de seus subordinados,
espera-se que o superior deva ter tido conhecimento real ou construtivo, de que
seus subordinados estavam prestes a cometer ou estavam cometendo crimes.
Se o conhecimento sobre o ilícito não for real – ou não for implícito, como
prefere Dinstein (2017) – e se houver intenção de proceder a uma persecução frente
ao comandante, será preciso verificar se, ao menos, esse conhecimento foi
construtivo.

Em outras

palavras,

verificar se o

conhecimento adveio

de

circunstâncias tais, que possibilitassem presumir que o comandante tinha razão para
saber da possibilidade dos crimes.
Dinstein (2017) adverte, porém, que a noção de conhecimento construtivo deve
ser utilizada cautelosamente, sob pena de deixar estabelecida uma indesejável
responsabilidade estrita, como ocorrido no caso Yamashita – embora admita a perda
de credibilidade da alegação de ignorância pelo general, diante da grande
quantidade de crimes largamente difundidos. Inobstante, ainda para esse critério de
mens rea, importa frisar que “se o comandante não sabia o que estava acontecendo,
o conhecimento construtivo/implícito pode ser-lhe imputado, se puder ser concluído
(usando critérios objetivos) que ele deveria ter obtido esse conhecimento”
(DINSTEIN, 2017, p. 274, tradução nossa).

151

De todos os elementos até aqui coletados, incluindo os característicos da
common law, seja na composição de convenções, seja em cada perspectiva
observada dos tribunais e operadores do Direito, pode-se inferir que a
responsabilidade de comando é um instituto especial. De fato, “é uma criação
jurídica [...] surgida no direito internacional costumeiro, no período posterior ao
segundo conflito mundial que marcou o século XX” (PAIS, 2013, p. 157). Segundo
Cassese e Gaeta (2013, p. 191, tradução nossa), a responsabilidade de comando
“tem uma natureza única, sui generis. O superior não cometeu pessoalmente as
ofensas; ele fez um diferente actus reus, com uma diferente mens rea. Sua
responsabilidade [...] é de um tipo diferente daquele da pessoa que cometeu” o
crime.
Por isso, “não há consenso quanto à natureza jurídica dessa norma que,
tradicionalmente, era tratada como uma cláusula de imputação do crime praticado
pelo subordinado à conduta omissiva do superior”. Este seria agente do crime, não
por atender aos requisitos dos artigos do Estatuto que tipificam crimes, mas por
força da equiparação da sua falha a uma das condutas ali positivadas (PAIS, 2013,
p. 158). “Tanto a prática de acusação dos promotores [...] quanto as condenações
dos tribunais internacionais [...], geralmente, tratam a responsabilidade do superior
como uma imputação por meio da qual o acusado é culpado do delito subjacente”
(CASSESE; GAETA, 2013, p. 191, tradução nossa).
No entanto, Cassese e Gaeta (2013) sinalizam que esse posicionamento tem
sido contestado e se tem levantado questões sobre a natureza da responsabilidade
de comando, como sendo um modo de responsabilidade. Conforme essa corrente,
“a responsabilidade do superior deveria ser conceitualizada como um crime distinto,
consistente na falha em cumprir os deveres de supervisão, em vez de qualquer
forma de participação no delito subjacente do subordinado” (CASSESE; GAETA,
2013, p. 192, tradução nossa). Segundo os mesmos autores, de outro modo, poderse-ia “infringir o princípio da culpabilidade (nulla poena sine culpa); o superior seria
responsabilizado por um crime de que não tinha conhecimento e nada tinha a ver no
momento da sua prática” (CASSESE; GAETA, 2013, p. 192, tradução nossa).
Ao concluir esse breve exame, acerca do estado da doutrina após o Estatuto
de Roma, vê-se que a responsabilidade de comando ficou consolidada, mas certos
pontos, como sua natureza jurídica e a mens rea, ainda não receberam consenso e
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poderão sofrer reparos, sejam doutrinários ou jurisprudenciais. Portanto, eis um
instituto jurídico único, com elementos advindos da common law e com possibilidade
de constante mutação. Uma cláusula estrangeira a que o Brasil aderiu e que precisa
ser melhor conhecida e mais estudada.

3.5 PRINCIPAIS PONTOS E CONTRIBUIÇÕES A ESTA PESQUISA
O Primeiro Protocolo Adicional às Convenções de Genebra trouxe, muito mais
do que uma ideia de responsabilização individual, o primeiro elemento da
responsabilidade de comando em norma escrita. Em meio ao anseio de cooperação
pela codificação de normas, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha conseguiu
reunir a diplomacia mundial para, com espírito contributivo e humanitário, preparar
normas de proteção às vítimas em conflitos armados, que pudessem ser
adicionadas às Convenções de Genebra de 1949.
A vontade da sociedade internacional, mostrada pelos trabalhos técnicos
efetuados desde 1971 e pelo consenso traduzido pelas sessões de 1974 a 1977,
resultou em passo fundamental ao reconhecimento da doutrina da responsabilidade
de comando. Considerado um “progresso notável no desenvolvimento do Direito
Internacional”, o Protocolo Adicional I deixou a responsabilidade por omissão
introduzida e positivada por convenção, que passou a tratar expressamente da
omissão, criando um dever de agir, conforme o artigo 86.
Por outro lado, o Protocolo também criou a obrigação referente às medidas
para prevenir atos ou punir subordinados, conforme o artigo 87, que dá
imperatividade à conduta. O entendimento de que o Protocolo Adicional I
representou um passo fundamental para o reconhecimento da doutrina, da
responsabilidade de comando, é indicado por autora que analisa que o artigo 86 (2),
lido juntamente com o artigo 87, “constitui a base do moderno conceito da
responsabilidade do superior” e, por isso, os dispositivos subsequentes sobre
responsabilidade foram elaborados em ampla conformidade com essa norma.
O tribunal seguinte a atuar na responsabilização internacional do indivíduo foi o
Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia, criado pela Assembleia Geral da
ONU, passados 47 anos do estabelecimento dos trabalhos de Nuremberg e Tóquio.
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Conhecidas essas experiências dos Tribunais da Europa e do Extremo Oriente, a
sociedade internacional deparou-se com a necessidade de findar e julgar massacres
que ocorriam na Guerra da Bósnia, em meio à desintegração da Iugoslávia, após a
Guerra Fria.
A abordagem feita à Guerra da Bósnia contribuiu para a pesquisa, porque
permitiu cumprir um objetivo específico (analisar o contexto humanitário, no sentido
da dimensão humana observada pela sociedade internacional, em eventos
específicos de conflito armado). Sendo essa Guerra o conflito que ensejou a criação
de corte tão contributiva para o atual TPI, as abordagens de algumas situações do
evento serviram para mostrar a característica singular (no caso, a divisão entre
grupos étnico-religiosos) de um conflito possível de ocorrer, em tempos
relativamente recentes de pós-Guerra Fria – portanto, tempos de novas ameaças.
Em escopo igualmente importante, essas abordagens também serviram para análise
do contexto humanitário, que implicou a manifestação de vontade da sociedade
internacional, de modo a se chegar às positivações de normas de responsabilidade
de comando, cujos históricos guardam relação com a resposta à pergunta de
pesquisa.
A Guerra da Bósnia, que só terminou após o ataque da OTAN e o Acordo de
Dayton, em 1995, com visível interferência de parte da sociedade internacional, foi
conflito entre grupos étnico-religiosos, com atrocidades cometidas, à época em que
não mais se falava em superpotências garantidoras. A visível tentativa de
sobrevivência de identidades coletivas, protagonizada por grupos étnicos que
guerrearam entre si, deu a característica de singularidade ao conflito, que ocorreu
em tempos de novos perigos. Portanto, uma guerra singular, ocorrida em tempos
recentes, de novas ameaças.
Essa experiência, em novo momento histórico, fez com que a própria
sociedade internacional, por meio do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
emitisse a Resolução 827, criadora do Tribunal ad hoc e de norma impositiva. É
razoável afirmar que tal norma impositiva, que também continha o Estatuto do
próprio Tribunal criado, pode traduzir-se, no particular caso da Bósnia, no diálogo do
Direito Internacional com as Relações Internacionais, por meio do consentimento
entre Estados: o mecanismo regulador de uma convergência de interesses – de pôr
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fim aos graves crimes em conflitos armados – serviu às relações entre os Estados
interessados.
Essa sinergia não só reflete o diálogo entre Juspositivismo e Escola Inglesa,
como também demonstra que ambas teorias – de distintas áreas do conhecimento –
podem ser utilizadas como lente dupla de análise da responsabilização individual
internacional que, já em âmbito do Tribunal então criado, acaba sendo a análise da
responsabilidade de comando propriamente dita. Afinal, essa combinação entre
mecanismo regulador (direito) e cooperação (relações internacionais) resultou na
primeira positivação de regra do instituto da responsabilidade de comando, feita em
carta de tribunal humanitário. Assim, a lente dupla já não examina só uma tal
responsabilização em termos genéricos – como antes feito em Nuremberg e Tóquio,
embrionariamente. A lente permite ir além, ensejando o exame da responsabilidade
(command responsibility), como autêntico objeto deste estudo.
A Resolução 827, portanto, trouxe a primeira norma de responsabilidade de
comando positivada em estatuto de tribunal, em seus dispositivos de artigo 7(1) e
artigo 7(3), sendo esse terceiro parágrafo o escopo do estudo. A norma de
responsabilidade de comando por omissão, aí contida, foi constantemente
interpretada pelo Tribunal para a Ex-Iugoslávia, ao longo dos anos de trabalho da
corte, implicando a construção de jurisprudência própria, a elaboração de outras
normas e o desenvolvimento do Direito Internacional.
Os pontos que se referem ao Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia
são pontos debatidos que, também, contribuem para a resposta à pergunta de
pesquisa, na medida em que contextualizam o repúdio de uma sociedade
internacional perplexa, em um novo tempo de pós-Guerra Fria, e a resposta que foi
dada por essa sociedade, utilizando a cooperação, como interação de política
internacional, e a responsabilização individual internacional, como instrumento do
Direito. Ao contextualizarem o repúdio ao massacre e à inércia de tropas da ONU
estacionadas proximamente, tais pontos mostram a origem da vontade da sociedade
internacional em agir. Por outro lado, ao contextualizarem a resposta dada aos
excessos da Guerra da Bósnia, os pontos mostram como a vontade originada
desdobrou-se na criação do Tribunal ad hoc, órgão que promoveu os estímulos para
a criação da atual Corte Penal.
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Ainda quanto à resposta da sociedade internacional, as abordagens do
Tribunal e das normas contribuem para a pesquisa, porquanto mostram que a
primeira positivação de norma de responsabilidade de comando, em estatuto de
tribunal humanitário, deu-se por meio da criação do Tribunal para a Ex-Iugoslávia e,
em última análise, por meio de uma guerra recente e de característica singular.
Ademais, ainda contribuindo para a pesquisa, a Resolução 827 pode ser
explicada por dupla lente, por meio da qual se vê a (i) interação entre Estados,
servindo para legitimar (juspositivamente) a autoridade da norma, e se vê a (ii)
própria norma, como instrumento regulador, servindo para determinar que esses
Estados alcancem o interesse comum de responsabilização. Igualmente importante,
a mesma lente também permite explicar a Resolução 827, como norma que serve
para mostrar que, em sede de tribunal humanitário internacional, já se fala
estritamente de responsabilidade de comando – e não mais de um genérico afã de
responsabilização individual –, a partir do Estatuto do Tribunal para a Ex-Iugoslávia.
Nesse aspecto, em especial, a abordagem responde à pesquisa, mostrando que
dois elementos tipificadores da responsabilidade de comando, ou seja, mens rea e
omissão, foram dispostos em carta de tribunal internacional pela primeira vez, por
meio do Estatuto dessa corte ad hoc, nos exatos termos do artigo 7(3).
Entretanto, foi observado que a longínqua ideia de responsabilizar tornou-se a
própria responsabilidade de comando, ainda no século XX. Em matéria de estatuto
de corte internacional humanitária, a Carta do Tribunal para a Ex-Iugoslávia foi o
primeiro estatuto de tribunal a apresentar normas positivadas de responsabilidade de
comando, como fruto de uma vontade comum da sociedade internacional, diante da
da experiência de um conflito armado, no caso, a Guerra da Bósnia. Nesse aspecto,
o Estatuto e os trabalhos do Tribunal contribuem para a resposta à pesquisa, porque
mostram o fator institucional da guerra presente no contexto político, que ensejou a
criação da própria corte, e, em última análise, uma positivação de imputações
criminais.
Contudo, indo muito além da situação de possuir um Estatuto que, finalmente,
confere tratamento à responsabilização do comandante, o Tribunal para a ExIugoslávia construiu larga jurisprudência que, ainda somada à regra advinda do
Protocolo Adicional I, de 1977, trouxe relevante desenvolvimento ao instituto da
responsabilidade de comando, a ponto de seu trabalho pioneiro deixar importante
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legado para o atual Tribunal Penal Internacional e o seu respectivo Estatuto. Parte
desse legado de desenvolvimento notável – e definidor – é constituída por decisões
específicas do Tribunal, que acabaram formando os elementos característicos da
responsabilidade de comando, a partir dos principais julgados em que foi tratado o
instituto.
Dos julgamentos dos acusados de Čelebići, do comandante Aleksovski, do
general Blaškić, de Dario Kordić e do comandante Mario Čerkez – todos casos
típicos de responsabilidade de comando –, foram coletadas evidências que indicam
exigência de cada elemento constitutivo da responsabilidade. Também foram
coletadas as perspectivas pelas quais esses elementos foram compreendidos pelos
juízes do Tribunal, posto que seus enunciados e seus julgados foram amplamente
considerados, para a composição dos incisos do artigo 28 do Estatuto de Roma –
como está analisado na tabela principais evidências coletadas, que segue adiante.
O Tratado de Roma, por sua vez, trouxe as regras detalhadas de
responsabilidade de comando, inclusive as referentes à omissão dos superiores
militar e civil, quanto a crimes cometidos por seus subordinados. Essas regras
positivadas vieram contidas no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, criado pelo
Tratado e considerado como “fruto do empenho da comunidade jurídica
internacional”. Com efeito, é dito que a corte “constitui um marco representativo do
paradigma humanitário” e da própria vontade internacional.
O Estatuto de Roma representou estágio tal, da responsabilidade do superior,
que acadêmicos e operadores ligados ao Direito Humanitário e ao Direito Penal
Internacional puderam tratar essa responsabilidade como doutrina, da qual, em
apertada síntese, pode-se extrair o conceito de responsabilidade de comando (por
omissão) como o instituto sui generis de Direito Internacional, por meio do qual o
superior responde pelos crimes dos subordinados, quando, em uma relação
superior-subordinado, tendo o efetivo controle das atividades, esse superior deixa de
prevenir ou reprimir a conduta ilícita, ou deixa de submetê-la às autoridades
competentes, tendo conhecimento real ou presumido dos fatos.
Foi verificado que os quatro elementos constitutivos, da responsabilidade de
comando vigente, receberam análises da doutrina, cujas características foram
apresentadas nesta pesquisa. Importa reprisar que se chegou a um estado de
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doutrina tal, que a responsabilidade de comando apresenta-se como instituto sui
generis, com elementos conceituais advindos da common law e com possibilidade
de constante mutação. Uma cláusula estrangeira a que o Brasil aderiu e que precisa
ser melhor conhecida e mais estudada.
Não obstante, do exame do texto posto no Estatuto e de todas as positivações
efetuadas por meio das atividades normativas e judiciais vistas – e como evidências
coletadas e apresentadas na tabela seguinte –, observa-se que termos do artigo 28
do Tratado de Roma, que foram positivados pela vontade da sociedade
internacional, possuem relações semânticas com termos contidos em precedentes
assentados nos julgamentos de crimes de guerra. Tal observação, feita diante das
manifestações resultantes no rastreamento, possibilita a inferência que permite
responder à pergunta de pesquisa.
Em termos de Positivismo jurídico, em paralelo às ideias de Hart (2011), vê-se
normas do artigo 28 e da jurisprudência como normas emanadas da vontade
humana (normas, como sendo regras primárias), com a aceitação de sua autoridade
(o aceite, como regra secundária de reconhecimento) por um sistema internacional.
Em termos de Escola Inglesa, em paralelo à perspectiva de Bull (2002), vê-se tais
normas como relacionadas a uma interação de atividades entre Estados, os quais,
por meio de uma sociedade internacional, sustentam um sistema de regramento
jurídico, em um contexto de valores humanitários e de interesses comuns de
responsabilização individual internacional. Por meio dessa dupla lente teórica,
acredita-se haver chegado à condição de responder como se desenvolveu o instituto
da responsabilidade de comando, em face da sociedade internacional e seus
tribunais. É como será feito na conclusão, após observadas e analisadas as
evidências coletadas no rastreamento, que seguem na tabela.
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ATIVIDADES
ANALISADAS NO
RASTREAMENTO

PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS COLETADAS
(Normas de responsabilidade de comando
positivadas por carta, jurisprudência ou tratado)

Regras e
julgamentos no
âmbito de
Nuremberg
e “Lei 10”

- O Tribunal valeu-se da ideia inicial de responsabilização,
existente desde a Antiguidade, por atos cometidos na guerra;
- Não foi observada norma de responsabilidade de comando,
mas se viu positivada a responsabilização, na Carta, de forma
expressa: “[...] haverá responsabilidade individual [...]”;
- Sem norma de responsabilidade de comando, ocorreram
imputações por conspiração, responsabilidade de entes
coletivos e domínio por organização;
- A Carta do Tribunal positivou a tipificação de crimes e, assim,
representou um modo genérico de responsabilização, punindo
crimes considerados como sendo de caráter coletivo;
- Além dos crimes positivados em sua Carta, o Tribunal
trabalhou com as normas de guerra, então vigentes, e com a
noção de responsabilização internacional, sem ver produzida
ou produzir, contudo, norma alguma sobre responsabilidade de
comando;
- Os julgamentos baseados na Lei 10 deixaram, ao vindouro
Tribunal de Tóquio, o legado de rejeição da responsabilidade
estrita; Nuremberg mostra o caráter embrionário da
responsabilidade de comando no pós-Guerra;
- A Carta e o julgamento do Tribunal de Nuremberg traduzem
uma vontade de responsabilizar, mas não deixam aparentes
quaisquer elementos de responsabilidade de comando,
sugerindo, apenas, a base histórica desse instituto.
- POR RASTREAMENTO: não foi encontrada referência de
positivação de norma sobre a responsabilidade de comando.

Julgamento de
Yamashita

- Extraiu-se os elementos omissão e conhecimento, dentre as
manifestações observáveis, quais sejam a falta com o dever e
o conhecimento objetivo sobre a ilicitude;
- “Por causa de essas atrocidades terem sido tão difundidas,
nós não nos preocuparemos em provar que [...] as cometeu,
ordenou ou desculpou qualquer um de sua tropa. Nós
assumiremos que essas (muitas) atrocidades devem ter
resultado de sua ineficência e sua negligência como
comandante” (conhecimento objetivo, padrão Yamashita).
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- “crimes que foram cometidos por [...] forças sob seu
comando” (referência extraída do julgamento de recurso da
Suprema Corte dos Estados Unidos e posteriormente
positivada na forma escrita);
- POR RASTREAMENTO: argumentação semântica remete a
referência da jurisprudência do caso Yamashita à referência
contida na redação do art. 28 (a) do Estatuto de Roma: “crimes
[...] que tenham sido cometidos por forças sob seu
comando”.
Carta e
julgamentos de
Tóquio

- A Carta do Tribunal positivou a tipificação de crimes, sendo
que alguns já haviam sido postos na Carta de Nuremberg;
- São encontradas, além das referentes à negligência, as
primeiras considerações sobre dois dos quatro elementos que,
posteriormente, constituiriam a responsabilidade de comando:
omissão e conhecimento (mens rea);
- Shunroko Hata: “Ou Hata sabia [..] e não tomou medidas
para impedir [...], ou ele foi indiferente e não tomou
nenhuma providência. [...] Em ambos os casos, ele estava em
violação do seu dever, conforme a acusação” (conhecimento
e omissão com negligência);
- Heitaro Kimura: “[...] tendo conhecimento da extensão das
atrocidades [...], Kimura assumiu o comando [...]. Ele não
tomou medidas disciplinares ou outras para impedir a
prática de atrocidades [...]. Seu dever é tomar medidas e
emitir ordens que impeçam [...] a conduta de crimes [...]”.
(conhecimento e omissão);
- Akira Muto: “Nós rejeitamos sua defesa, no sentido de que
ele nada sabia sobre essas ocorrências. É totalmente
inacreditável” (conhecimento que se presume, em razão da
larga escala de disseminação dos crimes).
- Iwane Matsui: “Ele estava no comando do exército
responsável por esses acontecimentos. Ele sabia deles. Ele
tinha o poder, como ele tinha o dever, de controlar suas
tropas [...]. Ele deve ser criminalmente responsabilizado, por
sua falha em cumprir esse dever” (conhecimento e omissão);
- Portanto, são evidências do reconhecimento jurisprudencial
sobre a omissão e o conhecimento:
• omissão: o comandante tem o “dever de tomar medidas, para
garantia de direitos e prevenção de violações humanitárias”;
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• conhecimento: norma imperativa de que o comandante deve
saber sobre os ilícitos cometidos por sua tropa;
- POR RASTREAMENTO: argumentação semântica remete as
referências da jurisprudência dos casos de Tóquio às
referências contidas nas redações da parte final do artigo 86
(2), do Protocolo I, e do artigo 28 (b)(ii) do Estatuto de Roma:
• Art. 86 (2): “[...] e não tomaram todas as medidas visíveis,
que estiveram a seu alcance, para impedir ou reprimir essa
infração”;
• Art. 28 (b)(ii): “[...] não tenha adotado todas as medidas
necessárias e adequadas ao seu alcance para prevenir ou
reprimir [...]”.
- Juntamente com Nuremberg, o Tribunal de Tóquio indica a
vontade de responsabilizar e o caráter embrionário da
responsabilidade de comando no pós-Guerra;
- Entretanto, Tóquio destaca-se, porque faz a primeira
responsabilização de civis, fora do anterior contexto de
associação criminosa e punição coletiva de Nuremberg, e traz
os dois primeiros elementos da responsabilidade de comando
que ainda seria consolidada: o conhecimento, atribuído ao
comandante, e a omissão do dever de prevenir e punir as
violações.
Elaboração e
assinatura do
Protocolo I de
1977

- Primeira regra convencional escrita sobre a responsabilidade.
Considerado, na Conferência Diplomática, como um marco no
Direito Internacional e na atuação da política internacional, o
Protocolo adicionou às Convenções de Genebra de 1949,
dentre outras, a primeira norma convencional escrita que trata
da responsabilidade de comando, no que tange aos chefes
militares (o Protocolo não prevê a responsabilização do
superior civil, fazendo referência, apenas, ao militar). Pela
primeira vez, um dever de agir do comandante foi estabelecido
em tratado. São os dispositivos contidos no artigo 86 (2) e no
artigo 87 (3):
• Art. 86 (2): “O fato de que a infração às Convenções ou ao
presente Protocolo tenha sido cometida por um subordinado
não exime de responsabilidade penal ou disciplinar, conforme
o caso, seus superiores, se estes sabiam ou possuíam
informações que lhes permitissem concluir, nas circunstâncias
do momento, que esse subordinado estava cometendo ou iria
cometer tal infração e se não tomaram todas as medidas
visíveis que estiveram a seu alcance para impedir ou reprimir
essa infração”.
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• Art. 87 (3): “As Altas Partes Contratantes e as Partes em
conflito obrigarão todo comandante, que tenha conhecimento
de que seus subordinados ou outras pessoas sob sua
autoridade irão cometer ou cometeram uma infração contra as
Convenções ou contra o presente Protocolo, a tomar as
medidas necessárias para impedir tais violações às
Convenções ou ao presente Protocolo e, caso necessário, a
promover uma ação disciplinar ou penal contra os autores das
violações”.
- POR RASTREAMENTO: as referências das normas escritas
do artigo 86 (2) e do dever do artigo 87 (3) advêm, por
argumentação semântica, das referências contidas no
julgamento de Heitaro Kimura:
• Kimura: “[...] tendo conhecimento da extensão das
atrocidades [...], Kimura assumiu o comando [...]. Ele não
tomou medidas disciplinares ou outras para impedir a
prática de atrocidades [...]. Seu dever é tomar medidas e
emitir ordens que impeçam [...] a conduta de crimes [...]”.
- POR RASTREAMENTO: argumentação semântica remete as
referências da norma escrita do artigo 86 (2), do Protocolo I, às
referências contidas nas redações do artigo 28(b)(i) e do artigo
28 (c)(i) do Estatuto de Roma:
• Art. 86 (2): “[...] se estes sabiam ou possuíam informações
que lhes permitissem concluir, nas circunstâncias do
momento, que esse subordinado estava cometendo ou iria
cometer tal infração e se não tomaram todas as medidas
visíveis que estiveram a seu alcance para impedir ou reprimir
essa infração” (conhecimento).
• Art. 28 (b)(i): “[...] tinha conhecimento ou, em virtude das
circunstâncias do momento, deveria ter tido conhecimento
de que essas forças estavam a cometer ou preparavam-se
para cometer esses crimes”(conhecimento).
• Art. 28 (c)(i): O superior hierárquico teve conhecimento ou
deliberadamente não levou em consideração a informação
que indicava claramente que os subordinados estavam a
cometer ou se preparavam para cometer esses crimes”
(conhecimento).
- POR RASTREAMENTO: argumentação semântica remete as
referências da norma escrita do artigo 87 (3) do Protocolo I às
referências contidas na redação do artigo 28 (b)(ii) do Estatuto
de Roma:
• Art. 87 (3): “[...] obrigarão todo comandante que tenha
conhecimento [...] a tomar as medidas necessárias para
impedir tais violações [...] e [...] a promover uma ação
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disciplinar ou penal [...]” (dever e omissão).
• Art. 28 (b)(ii): “[...] não tenha adotado [...] as medidas
necessárias e adequadas ao seu alcance para prevenir ou
reprimir a sua prática, ou para levar o assunto ao
conhecimento das autoridades competentes, para efeitos de
inquérito e procedimento criminal” (dever e omissão).
- Do Protocolo I, o dispositivo do artigo 86 (2), tomado
conjuntamente com o artigo 87, foi considerado como a base
do moderno conceito de responsabilidade superior, razão por
que se entende que as normas subsequentes tenham-se
desenhado amplamente conforme essa regra, perfazendo um
rastro de semelhança, em sentido às normas positivadas no
Estatuto do Tribunal para a Ex-Iugoslávia.
Resolução do
Estatuto do
Tribunal para a
Ex-Iugoslávia

- O Estatuto do Tribunal positivou a tipificação de crimes a
serem julgados pela corte, conforme seus artigos 2º a 5º, em
anexo à Resolução 827 do Conselho de Segurança da ONU;
- Não mais com as germinais considerações jurisprudenciais
sobre elementos da responsabilidade de comando (omissão e
conhecimento), feitas em Tóquio, e no rastro da norma
positivada no Primeiro Protoloco I, a Resolução 827 traz as
primeiras normas de responsabilidade de comando por
omissão positivadas em carta de tribunal, no seu artigo 7 (3):
• Art. 7 (3): “O fato de qualquer dos atos dispostos nos artigos
2 a 5, do presente Estatuto, ser cometido por um subordinado
não desobriga seu superior da responsabilidade criminal, se
ele sabia ou tinha razão para saber que o subordinado estava
prestes a cometer tal ato, ou mesmo já cometido, e falhou em
tomar as medidas necessárias e razoáveis para prevenir tal ato
ou punir o respectivo agente”.
- POR RASTREAMENTO: argumentação semântica remete as
referências da jurisprudência dos casos de Tóquio (em
especial, Kimura) às referências que estão contidas nas
redações: do art. 86 (2), do Protocolo I; do art. 7 (3) do
Estatuto do ICTY; e do art. 28 (b)(i) e 28 (b)(ii) do Estatuto de
Roma, respectiva e cronologicamente:
• Heitaro Kimura: “[...] tendo conhecimento da extensão das
atrocidades [...], Kimura assumiu o comando [...]. Ele não
tomou medidas disciplinares ou outras para impedir a
prática de atrocidades [...]”.
• Art. 86 (2): “[...] se estes sabiam [...] que esse subordinado
estava cometendo ou iria cometer tal infração e se não
tomaram todas as medidas visíveis que estiveram a seu
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alcance para impedir ou reprimir essa infração”.
• Art. 7 (3): “ele sabia ou tinha razão para saber que o
subordinado estava prestes a cometer tal ato, ou mesmo já
cometido, e falhou em tomar as medidas necessárias e
razoáveis para prevenir tal ato ou punir o respectivo agente”.
• Art. 28 (b)(i) e Art. 28 (b)(ii): (i) “[...] tinha conhecimento ou,
em virtude das circunstâncias do momento, deveria ter tido
conhecimento de que essas forças estavam a cometer ou se
preparavam para cometer esses crimes; e” (ii) “[...] não tenha
adotado [...] as medidas necessárias e adequadas ao seu
alcance para prevenir ou reprimir a sua prática [...]”.
- os elementos mens rea e omissão – “sabia ou tinha razão
para saber” e “falhou em tomar as medidas necessárias e
razoáveis para prevenir ou punir” –, contidos no artigo 7 (3) do
Estatuto, guardam semântica com os seus elementos
correspondentes dos itens (i) e (ii), em leitura conjunta, da
alínea (b) do artigo 28 do Estatuto de Roma. Em outras
palavras, o artigo 7 (3) traz consigo “os elementos de Tóquio e
do Protocolo I” e os transfere para a alínea “b” do artigo 28 do
Estatuto de Roma.
- O Conselho de Segurança das Nações Unidas deixou
positivados, no Estatuto, os dois dos quatro elementos da
responsabilidade de comando: conhecimento (“sabia ou tinha
razão para saber”) e omissão (“falhou em tomar as medidas
necessárias e razoáveis para prevenir [...] ou punir”). As atuais
concepções desses dois elementos e sua ligação com outros
dois viriam por por meio do trabalho jurisdicional da corte, cuja
jurisprudência positivou a responsabilidade de comando, como
sendo constituída, obrigatoriamente, por quatro elementos: a
omissão, o conhecimento (mens rea), a relação superiorsubordinado e o controle efetivo – esses dois últimos foram
primeiramente regrados pelo Tribunal para a Ex-Iugoslávia.
Julgamento de
Zejnil Delalić
(Čelebići)

- Čelebići representou um julgamento precursor, por meio do
qual o Tribunal enfrentou os primeiros questionamentos, por
exemplo, sobre o significado do vocábulo “superior” e o
alcance da expressão “tinha razão para saber”, referentes à
norma positivada no artigo 7 (3) do Estatuto.
- Portanto, os julgamentos realizados pelo Tribunal promovem
jurisprudência com características novas e que, por isso, vão
além dos elementos coletados no rastreamento feito, até a
positivação das normas do Estatuto do Tribunal para a ExIugoslávia. Assim, a par de “omissão” e “conhecimento”
trazidos ao longo do rastreamento e até a positivação do
artigo 7 (3), a jurisprudência do Tribunal passa também a
considerar a existência de outros requisitos (elementos),
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bem como a positivá-los. Rastreados, seguem os elementos os
quais a argumentação semântica remete ao artigo 28 do
Estatuto de Roma, guardando o campo semântico com os
termos nele contidos, e assim, sucessivamente, nos outros 5
(cinco) julgamentos. Verifica-se o liame entre os elementos
textuais normativos da positivação antecedente com os
elementos da positivação subsequente:
- ELEMENTO “RELAÇÃO SUPERIOR-SUBORDINADO”:
• ICTY: Superior é quem “está, normalmente, na posição de ter
informações
que
lhe
permitam
concluir,
nas
circunstâncias do momento, que o subordinado cometeu ou
vai cometer uma violação” (ICTY, 2001a apud. ICTY 2001b, p.
120).
• Art. 28 (b)(i): “esse chefe militar ou essa pessoa (é quem)
tinha conhecimento ou, em virtude das circunstâncias,
deveria ter tido conhecimento de que essas forças estavam
a cometer ou se preparavam para cometer esses crimes”.
- ELEMENTOS “RELAÇÃO SUPERIOR-SUBORDINADO” E
“CONTROLE EFETIVO”:
• ICTY: “O conceito de superior é mais amplo e deve ser visto
em termos de uma hierarquia que engloba o conceito de
controle” (ICTY, 1998; ICTY, 2001a apud. ICTY 2001b, p.
120).
• Art. 28 (a): “O chefe militar, ou a pessoa que atue
efetivamente como chefe militar, será [...] responsável por
crimes da competência do Tribunal que tenham sido cometidos
por forças sob o seu comando e controle efetivos”.
• Art. 28 (b)(i): “Sob sua autoridade e controle efetivos,
conforme o caso, pelo fato de não exercer um controle
apropriado sobre essas forças [...]”.
Julgamento de
Zdravko Mucić
(Čelebići)

- ELEMENTO “RELAÇÃO SUPERIOR-SUBORDINADO”:
• ICTY: “[...] um superior, seja militar ou civil, pode ser
responsabilizado de acordo com o princípio de
responsabilidade superior, com base em sua posição de
autoridade de facto [...]” (ICTY, 1998, p. 139).
• Art. 28 (c)(ii): “Nas relações entre superiores [...] e
subordinados não referidos na alínea “a” (civis), o superior
hierárquico será criminalmente responsável pelos crimes da
competência do Tribunal que tiverem sido cometidos por
subordinados [...], pelo fato de não ter exercido um controle
apropriado sobre esses subordinados, quando: (ii) esses
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crimes estavam relacionados com atividades sob a sua
responsabilidade e controle efetivos” (de fato).
- ELEMENTO “CONTROLE EFETIVO”:
• ICTY: “é necessário que o superior tenha controle efetivo
sobre as pessoas que cometerem as violações do Direito
Internacional Humanitário, no sentido de possuir a capacidade
material de impedir e punir a prática dessas ofensas” (ICTY,
1998, p. 140).
• ICTY: “A doutrina da responsabilidade de comando é, em
última análise, baseada no poder do superior de controlar os
atos de seus subordinados” (ICTY, 1998, p. 139).
• Art. 28 (b)(i): “Sob sua autoridade e controle efetivos,
conforme o caso, pelo fato de não exercer um controle
apropriado sobre essas forças [...]”.
- ELEMENTO “CONHECIMENTO” (ou mens rea):
• ICTY: “interpretação dada [...] ao padrão "tinha motivos
para saber", isto é, a (interpretação) de que um superior será
responsabilizado criminalmente, com base nos princípios da
responsabilidade de comando, apenas se a informação lhe
estivesse disponível, de modo que o colocasse avisado das
ofensas cometidas pelos subordinados” (ICTY, 2001a, p. 73).
• Art. 28: Não há correspondência desse entendimento no
Tratado de Roma, mas consta positivado na jurisprudência e
reiterado pelo Tribunal em outras vezes, como ocorreu no
julgamento de Hazim Delić, visto à frente.
- ELEMENTO “OMISSÃO”:
• ICTY: “Um dever é colocado, ao superior, de exercer esse
poder (de controle), de modo a prevenir e reprimir os crimes
cometidos por seus subordinados; uma falha sua de fazê-lo de
maneira diligente é sancionada pela imposição de
responsabilidade criminal individual, de acordo com a
doutrina” (ICTY, 1998, p. 139).
• Art. 28: Embora, no Tratado de Roma, não haja uma
correspondência direta ao termo “dever” – de exercer controle
para prevenir e reprimir –, esse conceito está positivado na
jurisprudência do Tribunal. Entretanto, a falha em cumpri-lo foi
trazida para a norma escrita do artigo 28, em cuja redação se
pode inferir que a sanção refere-se à falta de medidas para
prevenir ou reprimir, como no exemplo da alínea “c”:
(c)(iii) “[...] será criminalmente responsável pelos crimes [...]
cometidos por subordinados sob a sua autoridade e controle
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efetivos, pelo fato de não ter exercido um controle apropriado
[...], quando: [...] não adotou todas as medidas necessárias e
adequadas ao seu alcance para prevenir ou reprimir [...]”.
Julgamento de
Hazim Delić
(Čelebići)

- ELEMENTO “CONHECIMENTO”:
• ICTY: “Um superior somente pode ser responsabilizado pelos
atos de seus subordinados, se for mostrado que ele ‘sabia ou
tinha motivos para saber’ sobre os mesmos” (ICTY, 2001a,
p. 73).
• Art. 28 (b)(i): “Esse chefe militar ou essa pessoa tinha
conhecimento ou, em virtude das circunstâncias do
momento, deveria ter tido conhecimento de que essas
forças estavam a cometer ou preparavam-se para cometer
esses crimes”.
• ICTY: “a informação relevante apenas precisa ser
fornecida ou disponibilizada ao superior [...]. Não é exigido
que ele realmente se tenha familiarizado com a informação”
(ICTY, 2001a, p. 72).
• Art. 28: Não há correspondência desse entendimento no
Tratado de Roma, mas consta positivado na jurisprudência.
Idem “conhecimento”, em Mucić, acima.

- ELEMENTO “OMISSÃO”:
• ICTY: “[...] um superior só pode ser responsabilizado
criminalmente por falhar em tomar as medidas, se relativas
àquelas que estão dentro de seus poderes. [...] dentro de
sua possibilidade material” (ICTY, 1998, p. 147). (A
capacidade material corresponde ao elemento controle efetivo,
assentado no julgamento de Mucić).
• ICTY: “Se as medidas para impedir ou punir não estiverem
dentro dos poderes do superior, não se pode esperar que a
falta delas constitua omissão” (ICTY, 1998, p. 147).
• ICTY: “O dever legal que repousa sobre todos os indivíduos,
em posições de autoridade superior, requer a tomada de todas
as medidas necessárias e razoáveis, para impedir a prática
de ofensas por seus subordinados, ou, se tais crimes foram
cometidos, para punir os seus autores”(ICTY, 1998, p. 147).
• Art. 28 (b)(ii): “Esse chefe militar ou essa pessoa não tenha
adotado todas as medidas necessárias e adequadas ao seu
alcance para prevenir ou reprimir a sua prática [...]”.
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Julgamento de
Zlatko Aleksovski

- RELAÇÃO SUPERIOR-SUBORDINADO E CONTROLE:
• ICTY: Em relação a civis, é considerado superior, logo com
controle dos subordinados, aquele chefe de direito ou de fato,
que, não tendo capacidade de impor sanções, tem a
possibilidade de transmitir relatórios. “A possibilidade de
transmitir relatórios às autoridades competentes é o
bastante para a autoridade civil, de quem, devido à sua
posição na hierarquia, é esperado relatar os crimes, [...]
quando houver a probabilidade de esses
relatórios
desencadearem uma investigação ou iniciarem medidas
disciplinares ou até criminais” (ICTY, 1999, p. 30).
• Art. 28 (c)(iii): “Nas relações entre superiores hierárquicos e
subordinados, não referidos na alínea “a” (logo, superiores
civis), o superior hierárquico (civil) será criminalmente
responsável [...] quando: (iii) não adotou todas as medidas
necessárias e adequadas ao seu alcance para prevenir ou
reprimir a sua prática ou para levar o assunto ao
conhecimento das autoridades competentes, para efeitos
de inquérito e procedimento criminal”.
- CONHECIMENTO:
• ICTY: Não existe um conhecimento objetivo sobre o ilícito.
No entanto, a posição de superior, em si, é indício significativo
de sua mens rea, a ser avaliado em face das circunstâncias
externas: “[...] uma posição superior do indivíduo, em si, é um
indício significativo de que ele tinha conhecimento dos
crimes cometidos por seus subordinados. O peso a ser dado
para esse indício (de conhecimento), entretanto, depende
[...] das circunstâncias geográficas e temporais” (ICTY, 1999,
p. 31).
• Art. 28 (b)(i): “Esse chefe militar ou essa pessoa tinha
conhecimento ou, em virtude das circunstâncias do
momento, deveria ter tido conhecimento de que essas forças
estavam a cometer ou preparavam-se para cometer esses
crimes”.
- OMISSÃO:
• ICTY: Para que o superior seja enquadrado em uma omissão,
é necessário que sejam preexistentes os seus poderes para
impedir ou punir: “[...] um superior deve ter tais poderes,
antes da falha em exercê-los. [...] não importa se ele era um
superior civil ou militar, se puder ser provado que [...] ele tinha
os poderes para impedir ou punir [...]” (ICTY, 2000a, p. 34-35).
• Art. 28: Não há correspondência desse entendimento no
Tratado de Roma, mas consta positivado na jurisprudência e
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reiterado pelo Tribunal em outras vezes, como ocorreu no
julgamento de Hazim Delić, visto acima.
Julgamento de
Tihomir Blaškić

- RELAÇÃO SUPERIOR-SUBORDINADO:
• ICTY: Para ser enquadrado como superior, não é preciso que
o comandante (militar) tenha capacidade legal para prevenir ou
punir atos de seus subordinados: “O que conta é a sua
capacidade material, que, em vez de emissão de ordens ou
tomada de medidas disciplinares, pode implicar, no lugar, a
submissão de relatórios às autoridades competentes, de
modo que as medidas apropriadas sejam providas (ICTY,
2000a, p. 96).
• Art. 28 (b)(ii): “[...] não tenha adotado todas as medidas
necessárias e adequadas ao seu alcance para prevenir ou
reprimir a sua prática, ou para levar o assunto ao
conhecimento das autoridades competentes, para efeitos
de inquérito e procedimento criminal”.
- CONTROLE EFETIVO:
• ICTY: A prova de que ordens foram realmente seguidas é
indicador, mas não constitui elemento de direito substantivo do
controle efetivo. Portanto, no que respeita à capacidade de
controle, basta “mostrar que o acusado tinha o poder de
prevenir, punir ou iniciar medidas que conduzissem a
procedimentos [...]” (ICTY, 2004a, p. 24).
• Art. 28 (c)(iii): “[...] será criminalmente responsável [...] pelo
fato de não ter exercido um controle apropriado sobre esses
subordinados, quando: [...] não adotou todas as medidas [...]
para prevenir ou reprimir [...] ou para levar o assunto ao
conhecimento das autoridades competentes, para efeitos de
[...] procedimento [...]”.
• ICTY: “quando uma pessoa tem a capacidade material de
prevenir ou punir crimes cometidos por outros, essa pessoa
deve ser considerada um superior. Consequentemente, é o
grau de controle efetivo de um comandante, sua capacidade
material, que guiará [...] para determinar se ele,
razoavelmente, tomou as medidas necessárias para prevenir
o crime ou punir o agente” (ICTY, 2000b, p. 106).
• Art. 28: Não há correspondência direta desse entendimento
no Tratado de Roma, mas consta positivado na jurisprudência
do Tribunal. Entretanto, pode-se inferir que, na redação do
artigo, a expressão “controle apropriado” ficou relacionada
ao dever de adotar medidas ao alcance para prevenir ou
reprimir, seja na alínea “c”, seja na alínea “b”, conforme a
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sobreposição de textos feita abaixo:
• (c)(iii) e (b)(ii): “[...] sob a sua autoridade e controle efetivos
(conforme o caso), pelo fato de não ter exercido (não exercer)
um controle apropriado [...], quando: [...] não adotou (não
tenha adotado) todas as medidas necessárias e adequadas
ao seu alcance para prevenir ou reprimir [...]”.
- CONHECIMENTO:
• ICTY: “[...] ignorância não pode servir de defesa, quando a
ausência de conhecimento for o resultado de negligência no
desempenho de seus deveres: esse comandante tinha razão
para saber, no sentido do Estatuto” (ICTY, 2000b, p. 105).
• Art. 28 (b)(i): “Esse chefe [...] tinha conhecimento ou [...]
deveria ter tido conhecimento de que essas forças estavam
a cometer ou preparavam-se para cometer esses crimes”.
- OMISSÃO:
• ICTY: “[...] se o acusado sabia ou tinha motivos para saber
que os subordinados estavam prestes a cometer crimes e
falhou em impedi-los, ele não podia compensar a falta de
ação (anterior), punindo os subordinados posteriormente”
(ICTY, 2000b, p. 106).
• Art. 28: Não há correspondência desse entendimento no
Tratado de Roma, mas consta positivado pela jurisprudência
do Tribunal.
Julgamento de
Dario Kordić e
Mario Čerkez

- RELAÇÃO SUPERIOR-SUBORDINADO:
• ICTY: “pessoas efetivamente em comando dessas
estruturas mais informais, com poder de prevenir e punir os
crimes de pessoas que estão de fato sob seu controle,
podem, sob certas circunstâncias, ser responsabilizadas por
sua falha em fazê-lo” (ICTY, 1998; ICTY, 2001a apud. ICTY,
2001b, p. 120).
• Art. 28 (c): “Nas relações entre superiores hierárquicos e
subordinados, não referidos na alínea “a”, o superior
hierárquico será criminalmente responsável pelos crimes [...]
que tiverem sido cometidos por subordinados sob a sua
autoridade e controle efetivos, pelo fato de não ter exercido
um controle apropriado sobre esses subordinados [...]”.
- CONHECIMENTO REAL:
• ICTY: Em estrutura hierárquica informal, considera-se
mantido o elo obrigatório entre relação superior-subordinado e
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controle efetivo, porém se permite um padrão de prova mais
amplo da mens rea, de modo que se encontre um denominado
“conhecimento real” que o comandante teve sobre o caso:
“o conhecimento real de um comandante militar pode ser mais
fácil de provar, considerando [...] seja parte de uma estrutura
organizada, com sistemas de relatórios e monitoramento
estabelecidos. No caso de comandantes de facto, de
estruturas militares mais informais, ou de líderes civis que
ocupam posições de autoridade de facto, o padrão de prova
será maior” (ICTY, 2001b, p. 126).
• Art. 28: Não há correspondência desse entendimento no
Tratado de Roma, mas consta positivado pela jurisprudência
do Tribunal.
- OMISSÃO:
• ICTY: “O dever de prevenir é o atribuído ao superior [...],
antes da prática de um crime [...], se esse superior adquirir
conhecimento de que tal crime está sendo preparado [...], ou
quando ele tiver motivos razoáveis para suspeitar do ato
subordinado. O dever de punir surge naturalmente, depois
que um crime foi cometido. [...] Este dever inclui, pelo menos,
uma obrigação de investigar os crimes, para apurar os fatos e
reportá-los às autoridades competentes [...]. Os superiores
civis estão sob obrigações semelhantes, dependendo dos
poderes efetivos [...] e de estarem [...] na capacidade de
requisitar medidas às autoridades competentes” (ICTY, 2001b,
p. 132).
• Art. 28: Não há correspondência direta desses conceitos no
Tratado de Roma, mas constam positivados pela
jurisprudência do Tribunal. Contudo, da atual redação de:
28 (b)(i), pode-se inferir que o argumento jurisprudencial de o
“superior adquirir conhecimento de que tal crime está sendo
preparado [...] ou quando tiver motivos razoáveis para
suspeitar” ficou relacionado com o argumento estatutário de
que o “chefe militar ou essa pessoa (civil) tinha conhecimento
ou, em virtude das circunstâncias [...], deveria ter tido
conhecimento de que [...] estavam a cometer [...]”; e de
28 (b)(ii), pode-se inferir que o argumento jurisprudencial
referente à “obrigação de investigar os crimes, para apurar os
fatos e reportá-los às autoridades competentes” ficou
relacionado com o argumento estatutário de adotar as
“medidas necessárias e adequadas [...] para prevenir ou
reprimir (crimes) [...], ou para levar o assunto ao conhecimento
das autoridades competentes”.
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Formulação do
Tratado de Roma
e do Estatuto do
Tribunal Penal
Internacional

Artigo 28
Responsabilidade dos Chefes Militares e Outros Superiores
Hierárquicos
Além de outras fontes de responsabilidade criminal previstas
no presente Estatuto, por crimes da competência do Tribunal:
a) O chefe militar, ou a pessoa que atue efetivamente como
chefe militar, será criminalmente responsável por crimes da
competência do Tribunal que tenham sido cometidos por
forças sob o seu comando e controle efetivos ou (Yamashita/
Delalić)
b) sob a sua autoridade e controle efetivos, conforme o caso,
pelo fato de não exercer um controle apropriado sobre essas
forças quando:
i) Esse chefe militar ou essa pessoa tinha conhecimento ou,
em virtude das circunstâncias do momento, deveria ter tido
conhecimento de que essas forças estavam a cometer ou
preparavam-se para cometer esses crimes; e (Protocolo/
artigo 7(3)/ Delalić/ Mucić/ Delić/ Aleksovski/ Blaškić/
Kordić e Čerkez)
ii) Esse chefe militar ou essa pessoa não tenha adotado todas
as medidas necessárias e adequadas ao seu alcance para
prevenir ou reprimir a sua prática, ou para levar o assunto ao
conhecimento das autoridades competentes, para efeitos de
inquérito e procedimento criminal. (Hata/ Kimura/ Matsui/
Protocolo/ artigo 7(3)/ Delić/ Blaškić/ Kordić e Čerkez)
c) Nas relações entre superiores hierárquicos e subordinados,
não referidos na alínea “a”, o superior hierárquico será
criminalmente responsável pelos crimes da competência do
Tribunal que tiverem sido cometidos por subordinados sob a
sua autoridade e controle efetivos, pelo fato de não ter
exercido um controle apropriado sobre esses subordinados,
quando: (Kordić e Čerkez)
i)
O
superior
hierárquico
teve
conhecimento
ou
deliberadamente não levou em consideração a informação que
indicava claramente que os subordinados estavam a cometer
ou se preparavam para cometer esses crimes; (Protocolo)
ii) Esses crimes estavam relacionados com atividades sob a
sua responsabilidade e controle efetivos; e (Mucić)
iii) O superior hierárquico não adotou todas as medidas
necessárias e adequadas ao seu alcance para prevenir ou
reprimir a sua prática ou para levar o assunto ao conhecimento
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das autoridades competentes, para efeitos de inquérito e
procedimento criminal. (Mucić/ Aleksovski/ Blaškić)
Consolidação da
doutrina de
responsabilidade
de comando

No texto do artigo 28 do Estatuto de Roma, percebe-se maior
incidência das normas advindas em razão dos julgamentos dos
crimes de guerra, com relação às normas positivadas em carta
ou convenção.
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CONCLUSÃO
O elementos de responsabilidade de comando são relação superiorsubordinado, controle efetivo, omissão e conhecimento. Esses constituem a
essência do instituto jurídico da responsabilidade de comando e foram consolidados
ao longo do tempo, na medida em que se buscou a responsabilização individual,
seja por meio dos tribunais militares e ad hoc, seja por meio de tratados
internacionais. De fato, os eventos ligados a Nuremberg, Extremo Oriente, Protocolo
Adicional, Ex-Iugoslávia e Tratado de Roma, nos modos vistos aqui, serviram à
consolidação desses elementos; consolidação a qual, como observado, deu-se
conjuntamente com a positivação das próprias normas de responsabilidade de
comando.
Pode-se afirmar que a vontade da sociedade internacional esteve presente nas
atividades de elaboração de normas de responsabilização, refletindo a concepção
juspositivista do Direito, essencialmente, como norma posta, pela vontade humana,
e válida porquanto emanada de uma autoridade reconhecida. Na conformidade
desse referencial, pode-se ver, nas atividades rastreadas, a conjugação de
características associadas à teoria da Escola Racionalista, com interações entre
Estados que possuem valores e interesses comuns. Não é descabido afirmar que a
via média, entre contextos políticos de guerra e de paz, traduz-se, neste estudo, no
Direito Humanitário visitado e, em especial, na consolidação da responsabilidade de
comando.
A vontade de responsabilizar individualmente por atos de guerra, em um
sentido de direito, percebida desde a Antiguidade, teve sua efetivação iniciada pelos
tribunais militares do pós-Guerra. Nesse período, a positivação de normas
relacionou-se à tipificação de crimes e a uma responsabilização geral, como se vê
na Carta de Nuremberg, na Lei n. 10 e na Carta de Tóquio. Os respectivos diplomas
e julgamentos indicaram uma vontade de responsabilização por crimes de guerra,
porém não chegaram a traduzir-se em positivações consistentes de normas de
responsabilidade de comando.
Os julgamentos de Nuremberg e das Zonas de Ocupação deixaram uma base
histórica para a responsabilização internacional, traduzindo-se mais em ideia de
punição coletiva do que em de responsabilização individual propriamente dita. Os
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julgamentos do Extremo Oriente, também com um papel histórico, deixaram o
legado de influência para as positivações vindouras, apenas no que respeitou aos
elementos conhecimento e omissão: deixaram a norma imperativa de que o
comandante deve saber sobre os ilícitos, quando cometidos por sua tropa, e a
norma de reprovabilidade da negligência do dever, de tomar medidas para garantir
direitos e evitar violações.
A vontade da sociedade internacional, presente e identificada nesses
episódios, mostrou-se uma vontade de reponsabilizar internacionalmente, implicando
positivação das respectivas normas. A ideia inicial e longínqua de responsabilização
por atos de guerra traduziu-se, gradualmente, em um Direito Humanitário, que se
tornou a essência da responsabilidade individual, origem da responsabilidade de
comando. Durante o pós-Guerra, os julgamentos de Nuremberg e Tóquio indicaram
o caráter embrionário da responsabilidade de comando, cuja concepção foi
trabalhada ao longo do tempo. Em um novo tempo de relações internacionais, as
regras de responsabilidade de comando acabaram sendo positivadas plenamente,
com seus efeitos produzidos contra todos que a aceitaram, conforme o
Juspositivismo, e foram internacionalmente consolidadas, como autênticas normas
produzidas com vontade, valores e interesses comuns, conforme a Escola
Racionalista Inglesa.
Nesse processo de positivação, ocorrido no curso de acontecimentos e de
atuação da sociedade internacional, os elementos de imputação criminal por
responsabilidade de comando foram condensados com a elaboração de regras
escritas e construção jurisprudencial. Contudo, inicialmente, foi encontrada, apenas,
a ideia de uma responsabilização internacional, especificamente na Carta e no
âmbito do Tribunal de Nuremberg, em que pese documentos gerados terem
mostrado alianças e objetivos de restauração da ordem internacional. Por meio do
rastreamento, observou-se que a vontade de responsabilizar foi transmitida da
Declaração de Moscou (1943) para o Acordo de Londres (1945), que, por sua vez,
previu a criação do Tribunal e a imposição de sua regra. Nuremberg, contudo, não
produziu evidência aguma de responsabilidade de comando e traduziu-se, apenas,
na positivação de alguns crimes e na ideia de punição coletiva, servindo como
referência histórica da responsabilização individual internacional.
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Essa ideia inicial de responsabilização internacional traduzida, pelos eventos
do âmbito de Nuremberg, serviu, contudo, como propulsor para os trabalhos dos
julgamentos do Extremo Oriente e, em especial, do Tribunal de Tóquio, cuja Carta,
além de positivar acréscimos às tipificações dos crimes de Nuremberg, também
representou a consequência das Declarações de Cairo (1943) e Potsdam (1945), em
que se encontram a aliança, a “vontade de impor severa justiça” e a vontade de
“uma nova ordem de paz, segurança e justiça”.
Apesar de indicarem, juntamente com os de Nuremberg, o caráter embrionário
da responsabilidade de comando, os julgamentos do Extremo Oriente representam
maior contribuição ao estudo, porquanto trouxeram evidências de reconhecimento
da omissão e da mens rea, as quais, com as devidas adequações, constituem dois
elementos da atual responsabilidade de comando. De fato, da jurisprudência
coletada dos réus de Tóquio e Manila, foram extraídos padrões de normas que
foram aplicados em positivações seguintes, seja em direito escrito em tratado ou
estatuto, seja em direito positivado por jurisprudência. O caso de Yamashita, por
exemplo, que trouxe um padrão de responsabilidade estrita, deixou o legado acerca
da reprovabilidade da falta negligente, quanto ao dever de agir, e do conhecimento
objetivo, esse posteriormente afastado nos casos que se seguiram. Contudo, a
fórmula como se considera certos crimes, na especial circunstância de haverem sido
cometidos por forças sob seu comando, foi reproduzida no artigo 28 (a) do Estatuto
de Roma.
Padrões de normas advindos da jurisprudência dos julgamentos do Extremo
Oriente foram refletidos no resultado dos trabalhos do Protocolo I, de modo especial.
Nas décadas seguintes ao pós-Guerra, foi experimentado um anseio de cooperação
pela codificação de normas internacionais. Dado o resultado de 1977, em Genebra,
pode-se inferir que tal anseio de codificação de normas compreende um dos
interesses comuns da sociedade internacional, nesse caso, voltado para a
responsabilização individual por infrações ao Direito dos Conflitos Armados.
Dessarte, a vontade da sociedade internacional também esteve presente nas
negociações e na assinatura do Primeiro Protocolo Adicional às Convenções de
Genebra, sendo o texto considerado um passo fundamental na doutrina da
responsabilidade de comando e, durante a Conferência Diplomática, “um notável
progresso no desenvolvimento do Direito Internacional”.
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A conjugação de fatores de diferentes naturezas, como proteção, empatia,
humanismo e diplomacia, deixou explicada a inovação representada pelo Protocolo
I, que trouxe a primeira norma convencional escrita sobre responsabilidade de
comando, especificamente. Ficou positivada, “em direito escrito”, a omissão de um
dever de agir do comandante. Em termos gerais, passaria a ser responsabilizado o
chefe militar que sabia ou possuía informação que o permitisse concluir, conforme o
momento, que o subordinado estava comentendo ou prestes a cometer infração e,
contudo, não tomou medidas para impedir ou reprimir esse subordinado.
Essa norma influenciou a positivação de outras, de modo análogo ao da
influência que recebera dos julgamentos de Tóquio. De fato, padrões assentados na
jurisprudência de Tóquio, referentes a conhecimento e omissão (mens rea e actus
reus), ficaram refletidos nos dispositivos do artigo 86 (2) e do artigo 87 (3).
Detalhadamente, o “ter conhecimento” e o “não tomar medidas para prevenir ou
punir”, padrões relativos a Kimura, Hata e Muto, foram articulados com o padrão do
dever, assentado no julgamento de Matsui, perfazendo um rastro semântico com o
(i) “saber”, o (ii) “não tomar medidas” – ambos contidos no artigo 86 (2) – e o (iii)
“dever” (obrigação) indicado no artigo 87 (3). A partir daí, articulações de padrões
como essa reincidem, ao longo de um exame rastreativo, e são semanticamente
identificadas nas atividades de positivação de cada norma de responsabilidade de
comando, seja em jurisprudência, seja em estatuto, até chegarem, baseadas no
exemplo dos réus acima, à aplicação atual dos termos de Kimura nos itens (i) e (ii)
do artigo 28 (b) do Estatuto.
Assim também ocorreu, na positivação do Estatuto do Tribunal para a ExIugoslávia. Os padrões de conhecimento e de omissão foram articulados e, como
resultado, reincidentemente, ficaram verificados e semanticamente identificados no
dispositivo do artigo 7 (3). O Conselho de Segurança da ONU decidiu pôr a norma,
como um ato de vontade da sociedade internacional, em uma interação de
atividades, em prol do interesse comum de responsabilizar os indivíduos por crimes
de guerra. Com esse escopo, o Tribunal para a Ex-Iugoslávia desenvolveu o instituto
da responsabilidade de comando, trazendo, à jurisprudência, conceituação e
inovações dos elementos relação superior-subordinado e controle efetivo, além de
positivar mais detalhes sobre a omissão e a mens rea.
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Apesar da experiência em Tóquio (em que civis também foram condenados),
não se havia enfrentado, até então, por meio de um liame subjetivo suficientemente
fundamentado, o tratamento a ser dado a superiores civis. Isso foi feito pelo Tribunal
para a Ex-Iugoslávia que, de mesmo modo precursor, também positivou
jurisprudência para delimitar a posição de superior, para aquele que tem o controle
sobre os atos do subordinado, razão pela qual não se pode falar em omissão para
quem não detém o poder de controle. Por meio de reiterados julgados, também ficou
positivado que esse poder de controle (que determina a posição de superior) referese à capacidade material, que tem o chefe, de prevenir ou punir os atos dos
subordinados. A depender da situação, se a prevenção ou a punição estiver fora de
alcance do superior, o poder de controle compreenderá a capacidade de levar o fato
ao conhecimento das autoridades competentes para a repressão. Quando existente
esse poder de controle – que é um dever – diz-se que existe um controle efetivo e
que, portanto, o comandante é um superior de fato, para efeitos de responsabilidade
de comando. Nessa síntese, o Tribunal preencheu uma lacuna, acerca dos
elementos relação superior-subordinado e controle efetivo, sem, contudo, deixar de
construir jurisprudência sobre a omissão do chefe e o seu conhecimento sobre o
ilícito.
É de se observar, ademais, que as implicações da ex-Iugoslávia e de seus
julgamentos colaboraram para esta pesquisa não somente pela observada (i)
vontade internacional, expressa no interesse comum de responsabilização, ou pelo
(ii) ineditismo histórico de positivação de elementos mens rea e actus reus em carta
de tribunal, ou pelo (iii) importante legado jurisprudencial para o Tribunal Penal
Internacional e seu Estatuto, formando elementos da responsabilidade de comando.
Suas implicações colaboraram para este estudo, também e de modo não menos
importante, porque mostraram (iv) a interação entre Estados, para legitimar a
autoridade da norma humanitária, (v) a própria norma como instrumento regulador
da sociedade internacional e, especialmente, (vi) o fator institucional da guerra,
como contributivo para a interação política que ensejou a criação da corte. Em última
análise, a criação do Tribunal e a positivação de seu Estatuto – e, por consequência,
as suas atividades jurisprudenciais sobre responsabilidade de comando – foram
influenciadas por um contexto de guerra em tempo recente, em que pese se ter
percebido um contexto jurídico favorável à codificação.
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Essa inferência advém da evidência coletada no rastreamento, ao se observar
as manifestações, em maior quantidade, de que as normas atuais de
responsabilidade de comando, contidas no Tratado de Roma, guardam estreitas
relações semânticas com a jurisprudência positivada pelo Tribunal para a ExIugoslávia. Tal inferência é possível, à vista da tabela de evidências coletadas no
rastreamento e apresentada neste estudo. À guisa de amostra e nos limites do
conjunto de evidências coletadas, observa-se que o artigo 28 do Tratado de Roma
recebe, somente para a norma positivada no item “i” da alínea “b”, as referências
contidas nos julgados de Delalić, Mucić, Delić, Aleksovski, Blaškić, Kordić e Čerkez.
Somente para a norma do item “ii” da alínea “b”, o artigo 28 recebe as referências
advindas dos casos Delić, Blaškić, Kordić e Čerkez. Inobstante, em ambos os itens,
percebe-se, ainda, referência à regra do artigo 7 (3) do Estatuto do Tribunal para a
Ex-Iugoslávia.
A incidência dessas referências assentadas pela corte nos dispositivos do
artigo 28, do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, é maior do que a incidência de
qualquer outra referência normativa sobre o mesmo artigo, seja advinda de
Yamashita, Tóquio ou Protocolo I. Apesar de o Protocolo ter-se traduzido em um
documento

diplomático

bem-sucedido

e,

ainda,

apesar

de

Tóquio

haver

representado a experiência de um grande conflito mundial, fato é que o núcleo
normativo da atual responsabilidade de comando, ou seja, o artigo 28 de Roma,
guarda uma estreita correspondência com as responsabilizações advindas de uma
guerra, e não da diplomacia – uma guerra que teve característica singular e ocorreu
no recente tempo do pós-Guerra Fria, um tempo de novos perigos, novas ameaças.
A Guerra da Bósnia, portanto, implicou novas normas e um tribunal ad hoc.
Passados os trabalhos do Tribunal para a Ex-Iugoslávia, o principal legado jurídicocientífico da corte foi o de reunir os quatro elementos constitutivos, sem os quais não
se configuraria a responsabilidade de comando.
Esses elementos foram positivados no Tratado de Roma. Em que pese já
terem sido positivados pela jurisprudência do Tribunal para a Ex-Iugoslávia, a
aposição de tais elementos no texto do Tratado refletiu a sua consolidação e, por
conseguinte, a consolidação das normas de responsabilidade de comando. Essas
normas, já em estágio de consolidação do instituto, foram positivadas por meio da
sociedade internacional, que, por sua vez, corporificada pela Conferência
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Diplomática das Nações Unidas, perfez seu traçado de vontade, desde a Resolução
de 1989 da Assembleia Geral – que solicitava estudos sobre uma corte criminal à
CDI –, passando por seus reiterados pedidos a cada ano, consecutivamente, e pela
Sessão de 1994, da qual emanaram os comitês especiais, até o PrepCom concluir o
projeto de tratado, em abril de 1998. Em detalhe, o Comitê Ad Hoc, criado na
Sessão de 1994, revisou o texto originário da CDI e, em agosto de 1995, entregou-o
à Assembleia Geral, que estabeleceu o Comitê Preparatório para uma conferência
diplomática. Em tendo o Comitê Ad Hoc revisado o texto originário da CDI, o
PrepCom, por sua vez, durante o período de 1996 a 1998, consolidou esse texto
revisado e o repassou à Conferência Diplomática, que o aprovou em julho de 1998.
Esse processo, que envolve órgãos diversos, criados para um especial fim, e
que promove rastros de atividades jurídicas e diplomáticas ao longo de anos, é
processo importante para ser destacado. Isso porque ele se traduz na persistência
da vontade internacional, que, à vista dos documentos oficiais, acaba sendo
qualificada por um fator moral de proteção, dada ao valor comum da dignidade
humana. Ou seja, processo volitivo que envolve fatores morais e valores comuns,
concepções contidas no referencial da teoria da Escola Inglesa, que é utilizado nesta
pesquisa.
Em fazendo uma necessária digressão, para a conclusão de como se encontra
o estágio jurídico, em síntese das evidências coletadas, pode-se afirmar que o
Tratado de Roma e a consolidação normativa, por meio de seu artigo 28, expressam
a concepção atual de que responsabilidade de comando é o instituto de Direito
Internacional por meio do qual o superior responde pelos crimes dos subordinados,
quando, (i) em uma relação superior-subordinado, (ii) tendo o efetivo controle das
atividades, esse comandante ou superior (iii) deixa de prevenir ou reprimir a conduta
ilícita, ou de submetê-la às autoridades competentes, (iv) tendo conhecimento real
ou presumido dos fatos. A depender da situação, haverá uma falha em prevenir ou
punir, ou haverá uma falta com o dever de tomar as medidas cabíveis para a
persecução, a ser conduzida pelas autoridades competentes.
É necessário que haja uma relação superior-subordinado, que pode ser tanto
de direito (como os comandantes militares designados), quanto de fato (como as
pessoas que ajam efetivamente como um comandante militar). Em ambos os casos,
para haver a conexão intersubjetiva, é necessário que o controle do superior sobre
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os subordinados seja efetivo. Civis passaram a responder por responsabilidade de
comando, devido à noção de capacidade material. Antes ausente no texto do
Protocolo I, essa noção ficou consolidada no Tratado de Roma, que a tratou como
inovação, em direito escrito, após a construção jurisprudencial iniciada pelo Tribunal
para a Ex-Iugoslávia, a partir dos julgamentos de Čelebići.
Na leitura da atual responsabilidade de comando, essa concepção de
capacidade material indica que superior é aquele que tem um controle efetivo sobre
os subordinados, sendo esse controle efetivo definido como a capacidade de
prevenir ou punir os crimes cometidos pelos agentes, ou, ainda, de fazer relatório às
autoridades competentes, para as medidas cabíveis de punição. Diante da
concepção do efetivo controle, a cláusula “comando e controle efetivos ou
autoridade e controle efetivos” foi inserida no parágrafo 28 (a) do Estatuto de Roma,
para deixar certo que se enquadra, nesse parágrafo, qualquer superior de facto que
aja como comandante militar. Por sua vez, no parágrafo 28 (b), foi inserida a
cláusula “autoridade e controle”, como repetição proposital para enfatizar a
importância do controle, para o particular caso do superior não militar.
Sobre o controle efetivo, convém não olvidar que a responsabilidade deverá ser
atribuída àquele superior que realmente exerceu os poderes de comando e controle,
nos casos de haver diversas cadeias de comando. No entanto, a avaliação acerca
da efetividade desse exercício de poderes deve ser criteriosa, cautelosa, porquanto
um subordinado pode ficar sob um comando corrente de mais de um superior,
podendo ensejar a imputação criminal e, portanto, a extensão da responsabilidade
de comando a outros indivíduos.
Como a responsabilidade de comando está relacionada a uma punibilidade por
omissão, deixando o comandante na posição de garantidor, têm-se o surgimento de
autênticos deveres de controle e de vigilância, os quais, se descumpridos, ensejam
que o superior seja punido por sua omissão. Assim, para haver a responsabilidade
de comando por ato do subordinado, é preciso que o superior incorra em uma
omissão, uma falta com seu dever de cuidado, de controle; é preciso que ele falhe
em tomar as medidas necessárias e razoáveis, para prevenir ou punir os crimes do
subordinado.
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A falha em prevenir não é a mera falta de ação, pois se estaria considerando
omissão até mesmo o ato impossível; a falha em prevenir é considerada a ausência
da tentativa de impedir ou, pelo menos, dificultar um ato ilícito. A falha em punir
abrange a falha em remeter o caso à autoridade competente para fazê-lo; é uma
falha que já pode ser inicialmente configurada, quando o superior, tendo uma
razoável suspeita do cometimento do crime pelo subordinado, deixa de investigar e
estabelecer os fatos. Afinal, seu dever é investigar e punir; caso ele não seja a
autoridade competente, deve remeter os fatos a essa autoridade, para que a mesma
possa investigar e processar os responsáveis.
O conhecimento do superior acerca do ilícito, a cometer ou cometido pelo
subordinado, é o quarto elemento constitutivo da responsabilidade de comando.
Segundo a doutrina consolidada, conhecimento é o elemento constitutivo, pelo qual
se afirma que, para haver a responsabilidade de comando, é essencial que o
superior tenha conhecido ou devesse conhecer ou tenha desconsiderado informação
que indicava, claramente, que o subordinado cometeu ou se preparava para cometer
um crime. Conhecimento é, portanto, o elemento subjetivo do conceito de crime, a
mens rea – o que consta na mente do réu, durante a sua conduta – elemento
originado do sistema jurídico da common law. Segundo alguns autores, da norma
positivada do artigo 28 do Tratado de Roma, são extraídos três níveis ou critérios de
imputação subjetiva: o de que o superior militar ou civil teve conhecimento; o de que
o superior militar deveria ter tido conhecimento; e o de que o superior civil, e
somente o civil, deliberadamente tenha desconsiderado informação claramente
indicativa de ilícito.
O primeiro nível “teve conhecimento”, único aplicável a ambos os tipos de
superiores, militar e civil, está positivado nas regras das alíneas do artigo 28 (b)(i) e
(c)(i), onde é previsto que o superior será punido, se “teve conhecimento” de que os
subordinados estavam a cometer ou se preparavam para cometer crimes, e é
previsto que o superior não exerceu um controle apropriado. O segundo nível de
imputação, “deveria ter tido conhecimento”, aplicável somente ao chefe militar e com
maior rigor de punição, refere-se à regra do artigo 28 (b)(i), pela qual o superior
poderá ser criminalmente responsável, quando for verificado que, em virtude das
circunstâncias do momento, ele deveria ter tido conhecimento de que as forças sob
o seu comando estavam a cometer ou se preparavam para cometer crimes.
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O terceiro nível de imputação para a mens rea, o de o superior civil
“deliberadamente ter desconsiderado informação que indicava claramente” o ilícito,
está positivado no artigo 28 (c)(i) e é um critério inovador, sem precedentes em
codificações anteriores. Compreende um padrão de conhecimento que corresponde
a uma gravidade de falta maior do que a da falta contida no padrão de negligência,
que é aplicada aos superiores equiparados a militares do artigo 28 (a). Diante dessa
maior gravidade, quando ocorre falta em exercer o controle apropriado, o ato de
processar civis fica mais difícil do que o de processar militares. Esse terceiro critério
de imputação já fica determinado, quando existe um fato concreto; o superior fica
alertado da alta probabilidade do fato, mas realmente acredita que não aconteça.
Por isso, esse padrão de conhecimento do artigo 28 (c)(i) é diferente do
conhecimento afirmativo, que já está em artigo 28 (a) e artigo 28 (b)(i).
A discussão doutrinária acerca da mens rea do artigo 28 (c)(i), quanto a ser
caracterizada como uma recklessness ou como uma wilful blindness (ser
assemelhada a uma culpa consciente ou a um dolo eventual, por exemplo), é vista
como debate desaconselhado, diante de um receio de retrocesso na positivação da
norma de responsabilidade de comando. Nesse caso de mens rea, o que realmente
convém é que se prove a (i) existência de uma informação que seja clara, a (ii)
disponibilidade dessa informação, o (iii) conhecimento do superior a esse respeito e
a (iv) sua recusa em considerá-la.
Não obstante essas positivações da mens rea, outra evidência encontrada é a
de que o Tratado de Roma também consolidou o conhecimento construtivo do
superior. É o conhecimento que advém de circunstâncias que, por si, possibilitam
presumir que o comandante tinha razão para saber da possibilidade dos crimes. O
critério do conhecimento construtivo pode ser utilizado, no caso de ser percebido
que o conhecimento acerca do crime não foi real ou implícito e, ainda assim,
desejar-se a persecução do comandante. Para tanto, tem-se que identificar as tais
circunstâncias, por meio das quais se possa presumir que o superior tinha razão
para saber do delito. A razão doutrinária desse critério é o fato de a responsabilidade
de comando não impor a responsabilização estrita; logo, se o conhecimento não for
real, para incriminar, espera-se, ao menos, que o comandante deva ter tido um
conhecimento construtivo – que ele mesmo pudesse construir – sobre a
probabilidade da conduta do subordinado. Dada a subjetividade, percebe-se que o
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critério deve ser utilizado com cautela, para que não ocorra o retrocesso da
responsabilidade estrita de Yamashita.
A especificidade do critério acima e a de tantos outros elementos, coletados no
rastreamento desta pesquisa, sugerem que a responsabilidade de comando é um
instituto especial, sui generis, com uma natureza única. Considerada como uma
criação

do

Direito

Internacional

costumeiro

ocorrida

no

pós-Guerra,

a

responsabilidade de comando, apesar de consolidada no Tratado de Roma, ainda
recebe contestações, quanto ao que se entende por sua natureza jurídica. Alguns
promotores e juízes internacionais tratam-na como modo de participação, do
superior, no delito subjacente do subordinado; outros operadores tratam-na como
modo de responsabilidade, ou seja, como um crime distinto, no sentido (apenas) de
falhar em cumprir os deveres de supervisão.
Essa dissonância revela o estágio atual e ainda mutável da responsabilidade
de comando. Se por um lado, o Direito Internacional não reconhece a omissão que
enseja uma dita responsabilidade geral, por outro, tem-se que o mesmo Direito
Internacional criou o instituto da responsabilidade de comando, que pode ser
adjudicada a modelos de imputação fundados na vigilância do comandante, mesmo
que em um plano genérico. Como mencionado, é mesmo um instituto jurídico sem
paralelo direto nos direitos domésticos, fazendo com que somente o Direito
comparado lhe proveja uma elaboração dogmática.
Feita a necessária digressão em prol da concepção atual da responsabilidade
de comando, cumpre concluir acerca de aspectos políticos. Não se olvida que,
acima, foi dito que a responsabilidade de comando, vigente, guarda relações com as
responsabilizações de uma guerra com característica singular e ocorrida em tempo
recente de novos perigos. Esse argumento remete o Brasil não somente à
importância de compreender que a responsabilidade de comando desenvolveu-se,
juridicamente, com enfoque no conhecimento construtivo e na omissão; remete o
país, também, à importância de compreender que, politicamente, a responsabilidade
de comando desenvolveu-se mais em razão do fator de conflito do que pelo fator da
diplomacia. E mais: em que pese verificada a vontade da sociedade internacional, de
positivar suas normas de responsabilidade de comando, é importante consolidar
essa compreensão de que o fator conflitivo, que influenciou a responsabilidade,
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refere-se, reprisa-se, a uma guerra que foi singular, no caso, face à divisão entre
grupos étnicos, e que aconteceu em período de novas ameaças.
Propositalmente aqui repetida, essa expressão guerra singular em tempo
recente de novos perigos remete à ideia de dificuldades de amplos espectros, para
as quais um exército deve estar provido. Essa provisão deve ser tanto material
quanto humana e, nesse ponto, subsiste a necessidade de preparar o militar,
intelectual e psicologicamente, para que ele se conduza com as diretrizes dos quatro
elementos normativos da responsabilidade de comando. Esse preparo intelectual e
psicológico, contudo, não somente atende à ideia de o militar não ser incriminado,
mas, principalmente, pode permitir, por meio da compreensão mais profunda da
responsabilidade de comando, que esse comandante resolva algum difícil dilema
humanitário – justamente, um dos típicos problemas de guerras peculiares.
Estando próximo ao fechamento da conclusão desta pesquisa, cabem
considerações finais sobre a análise do contexto humanitário e a análise do
tratamento dado à responsabilidade de comando. Como um dos objetivos
específicos desta pesquisa, a análise do contexto humanitário de eventos
observados, que deram ensejo à positivação de normas, remete a fatores diversos,
como aliança, repúdio, proteção, direito, diplomacia, empatia e humanitarismo, que
caracterizaram o cenário em que a sociedade internacional buscou fazer,
exatamente, uma referida “interação entre Estados”, para convergir interesses
(comuns) de proteção humanitária e responsabilização criminal, tendo o direito como
o meio.
Nos limites dos casos observados, pode-se afirmar que o contexto humanitário
foi confrontado com os valores em comum – inclusive o propriamente humanitário –
da sociedade internacional, posto que sempre houve alguma resposta desta, com
relação a cada ocorrência de violação examinada (Nuremberg, Extremo Oriente e
Bósnia). Se em maior ou em menor grau, não foi objetivo do trabalho avaliar, mas foi
observado que essas respostas da sociedade internacional foram dadas,
juntamente, com um perceptível interesse comum, qual seja o da responsabilização
individual internacional por violações humanitárias. Esse interesse comum de
responsabilização individual (com a proteção humanitária) foi afirmado, por meio de
uma existente vontade da sociedade internacional em positivar norma de
responsabilidade de comando. É assim que se pode inferir, após a verificação da
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presença de elementos volitivos em todas as atividades examinadas, que
culminaram em positivação normativa, ao longo desta pesquisa – seja por
jurisprudência, seja por convenção ou carta.
O elemento juspositivista vontade e a concepção racionalista da sociedade
internacional bem se parecem aglutinar, com base na dupla lente teórica, e
expressam o tratamento que foi dado à responsabilidade de comando, por certos
atores internacionais e por órgãos de julgamento. Iniciado por uma ideia de
responsabilização individual internacional, o tratamento da responsabilidade de
comando foi-se traduzindo em precedentes jurisprudenciais, que se foram
consolidando e, somados a cartas e tratados, formaram o atual instituto.
Porém,

em

termos

políticos,

os

atores

internacionais

trataram

a

responsabilidade de comando como um meio – racionalista – para o alcance de
valores e interesses comuns ligados à proteção humanitária. Dessarte, é como se
vê, do exame das diversas positivações ocorridas. Houve uma interação de
atividades entre Estados e organismos, que se voltaram a um conjunto de regras,
para atenderem aos interesses comuns de prevenção e punição, em comum
contexto humanitário. Em todos os casos examinados, foram encontrados indicativos
de uma vontade internacional de positivar normas, para a satisfação do interesse
comum de prevenir ou punir atos, isto é, de responsabilizar individualmente.
É chegado o momento de melhor cuidar da pergunta de pesquisa. No DICA,
como se desenvolveu o instituto da responsabilidade de comando por atos de
subordinados, em face da sociedade internacional e de seus tribunais? Fazendo jus
à dupla lente teórica, tem-se resposta por meio de duas perspectivas, seja a do
Juspositivismo, seja a da Escola Inglesa. Juridicamente, a responsabilidade de
comando desenvolveu-se com enfoque maior nos elementos mens rea e actus reus,
oriundos do Direito Penal da common law, eis que a maioria das positivações voltouse para o aspecto do conhecimento construtivo (tinha ou deveria ter tido
conhecimento) e para a falta com o dever de tomar medidas para prevenir ou punir
crimes. São necessárias, aos juristas e aos operadores de DICA no Brasil, noções
suficientes do sistema anglo-saxão, de modo que, para melhor manuseio do Direito
e para a doutrina das Forças Armadas, consigam alcançar uma compreensão ainda
mais clara do sentido da responsabilidade de comando.
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Politicamente, vê-se o desenvolvimento da responsabilidade de comando por
meio das mesmas evidências que mostraram o viés jurídico. Da tabela de evidências
coletadas, extrai-se que os termos do artigo 28 advêm, em sua maioria, dos
precedentes assentados nos julgamentos de crimes de guerra, e não de normas
celebradas

em

tratados.

Dessa

observação,

e

isoladas outras

eventuais

circunstâncias, é razoável inferir que a responsabilidade de comando desenvolveuse mais por força do fator institucional de conflito, do que pelo fator de direito ou de
diplomacia, sendo os três da teoria Racionalista Inglesa. Pode-se inferir que a
responsabilidade de comando evoluiu com a vontade da sociedade internacional e
por meio de uma influência maior do fator institucional da guerra, em que pese
existente um anseio pela codificação internacional. Por dupla lente, pode-se afirmar,
portanto, que a influência política foi maior do que a dogmático-jurídica. Essa
conclusão não invalida a pesquisa, mas a endossa, porque a circunstância da guerra
é aceita pela Escola Racionalista, que reconhece a existência de uma dita sociedade
anárquica.
Respondida a pergunta, não se consegue furtar à reflexão, pelo que se espera
uma necessária licença, para, inclusive, recomendar. Na introdução a esta pesquisa,
foi dito que a compreensão de como se desenvolveu a responsabilidade de
comando, no DICA, servirá para melhor assimilação da importância desse instituto
jurídico, bem como para o aperfeiçoamento da doutrina militar e para a adequação
legislativa do Brasil. A resposta dada à pesquisa contribui para esses escopos.
Neste estudo, vê-se que o “como se desenvolveu” está assentado na
preponderância do fator institucional guerra sobre o fator diplomacia, em que pesem
os exitosos esforços ligados ao Protocolo I e ao Tratado de Roma, sendo ambos os
atos eminentemente diplomáticos.
Como a maioria dos termos positivados no artigo 28 advém dos precedentes
dos julgamentos de crimes de guerra, não seria forçoso entender que contínuas
revisões dos casos, se feitas em mais profundidade, por parte dos militares,
poderiam constituir recursos para o aperfeiçoamento da doutrina militar brasileira
para os conflitos. Com propósito crítico-construtivo e considerando os cenários
internacionais singulares e de novas ameaças, quer-se alertar sobre a perspectiva
de que, no Brasil, uma abordagem de mera leitura das normas, escritas, da
responsabilidade de comando poderia – a depender do contexto e sem pensar o
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instituto com mais detalhes – ser insuficiente (i) para um amadurecimento
dogmático, face aos juristas, e (ii) para o aperfeiçoamento da doutrina militar, face à
formação profissional relacionada.
Não olvidando as referências iniciais de Cinelli (2017) e Palma (2018),
apresentadas na introdução, a falta de previsão legal da omissão culposa do
superior enseja ausência de julgamento no Brasil e, assim, pode obrigar o envio
desse comandante militar para o Tribunal Penal Internacional (TPI), por força de
compromisso do país com o Tratado de Roma. Nesse passo, em primeiro instante,
pode parecer estranho, mas não é impossível que um oficial brasileiro seja detido
em aeroporto estrangeiro, por ordem do TPI, sob eventual acusação de crime contra
a humanidade, supostamente cometido, por exemplo, em alguma operação de paz.
Terminada a pesquisa, a única manifestação específica que se conseguiu
encontrar, acerca da lacuna normativa brasileira da responsabilidade de comando,
que tenha sido afirmada, estritamente, em âmbito de publicação em periódico
diretamente ligado à Força Terrestre, foi o artigo de Haryan Gonçalves Dias, oficial
do Exército Brasileiro. Publicado em A Defesa Nacional, sob os auspícios da Escola
de Comando e Estado-Maior do Exército, o artigo deixa expressa a preocupação
com o que se considera “riscos à ação de comando” e trata dos reflexos possíveis
dos padrões de imputação criminal, então escolhidos, sobre os aspectos da
iniciativa, da liberdade e da liderança dos comandantes brasileiros, quando em
operações internacionais. Reconhecendo a intenção do governo brasileiro em
internalizar as normas do Tribunal Penal Internacional – face à necessidade de
manter-se a competência interna, para julgar brasileiros que pratiquem as condutas
tipificadas no Estatuto de Roma –, Dias (2015) alerta para o cuidado que se deve ter
ao descrever cada tipo penal. O autor apresenta uma preocupação particular com
artigos que, segundo entende, implicam o “grau de profundidade” que a
responsabilidade do comandante alcança, em operações, “quase chegando à
situação de se obrigar a prever resultados imprevisíveis, a fim de, quem sabe, ter
alguma chance de ver justificadas as suas decisões” (DIAS, 2015, p. 93).
No que respeita à lacuna legislativa e às medidas de suprimento propriamente
ditas, Dias (2015) menciona o projeto de lei n. 301/2007, que define condutas como
crimes de violação ao Direito Internacional Humanitário, estabelece normas de
cooperação judiciária com o Tribunal Penal Internacional e dá outras providências. O
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autor menciona, também e com igual importância, o texto substitutivo desse projeto,
o projeto de lei n. 4.038/2008, apresentado em 23/09/2008, que tipifica as mesmas
condutas e dá providências semelhantes às do PL n. 301/2007, e, com integralidade,
passa a reproduzir, em seu artigo 7º, os termos do artigo 28 do Estatuto de Roma.
Do texto proposto no PL n. 301/2007, vê-se a total ausência de um dos quatro
elementos constitutivos da responsabilidade de comando, qual seja o conhecimento.
Não obstante a ausência de conhecimento do comandante sobre os fatos, também é
observada, no artigo 6º, a aplicação do indesejado retrocesso do padrão Yamashita
de responsabilidade estrita, com a punição do superior com penas correspondentes
aos crimes ali tipificados, quando “cometidos por forças que estejam sob seu
comando ou controle efetivo ou ainda por não adotar todas as medidas necessárias
e adequadas para prevenir ou reprimir essa prática” (BRASIL, 2007, grifos nossos).
Vê-se que são circunstâncias de imputação: ou o chefe não adotou as medidas
para prevenir ou reprimir, ou os crimes foram cometidos por forças sob o seu
controle efetivo, ou, simplesmente, os crimes foram cometidos por forças sob o seu
comando. Assim, conforme o disposto no projeto de lei, bastaria que os suspeitos
estivessem sob seu comando, para que o chefe militar fosse punido. A matéria não
foi apreciada, por falta de quórum, mas o PL n. 301/2007 se encontra pronto para a
pauta em Plenário, tendo seu último movimento de tramitação ocorrido em junho de
2018, quando foi apresentado requerimento de inclusão na Ordem do Dia para a
votação (BRASIL, 2020a).
Tramitado em regime de urgência, o PL n. 4.038/2008, por sua vez, foi
apensado ao PL n. 301/2007 (BRASIL, 2020b), que, com parecer do relator
aprovado por unanimidade, na Comissão de Relaçôes Exteriores e de Defesa
Nacional, teve o parecer seguinte, o do deputado relator da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, aprovado por unanimidade, “pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e [...] no mérito” (BRASIL,
2020a). Em outras palavras, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de
Deputados aprovou o padrão Yamashita por unanimidade, em vista de considerar o
termo como meritório, constitucional e de acordo com o Direito brasileiro...
Ademais, quanto ao PL n. 4.038/2008, em que pese a reprodução dos termos
do artigo 28 do Estatuto de Roma, o legislador brasileiro assume dúbia posição, ao
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propor lacuna que ainda inibiria a aplicação dessas normas no Direito pátrio. Em se
tratando de sistema jurídico romano-germânico, a positivação carece de algumas
concepções advindas da construção jurisprudencial internacional e, como visto, do
sistema anglo-saxão. A aplicação dessa jurusprudência da common law no sistema
jurídico brasileiro é discutível e, por isso, pode causar insegurança jurídica. Com
efeito, Dias (2015, p. 95) afirma que se faz a “cópia fiel do artigo 28 do Estatuto,
deixando de especificar em que circunstâncias não há um controle apropriado dos
subordinados”.
Essa outra digressão fez-se necessária, para alertar acerca de preocupações
fundadas e, crê-se, pouco compartilhadas, em termos de publicações científicas
ligadas à Força Terrestre. Fez-se também necessária, para alertar sobre o
despreparo do Legislativo brasileiro. Nesse último caso, parece despreparo no trato
com o modo como a responsabilidade de comando está consolidada – parte da
resposta à pergunta de pesquisa, em seu viés juspositivista –, posto ser visível que o
legislador não percebeu melhor a influência jurisprudencial internacional (BRASIL,
2007; 2020a). Essa falta de percepção clara do Legislativo, de como se desenvolveu
a responsabilidade de comando, é temerosa, porquanto se deu a ponto de a
Comissão de Constituição e Justiça da própria Câmara aprovar relatório, para o
Plenário votar lei, sem delimitar, na ordem interna, elementos de instituto jurídico que
estão positivados somente em jurisprudência da common law (BRASIL, 2008;
2020b). Enfim, uma digressão, pela qual se enfatiza a importância desta pesquisa e
se faz um convite à reflexão, seja no campo legislativo, no jurídico e, especialmente,
no doutrinário-militar, em prol das Ciências Militares.
Pelo fato de a abordagem de Dias (2015), provavelmente, ainda ser uma das
poucas, senão a única, no âmbito de publicação em periódico militar no Brasil,
percebe-se que, aparentemente, tem sido dada uma atenção ainda incipiente à (i)
inclusão de norma de omissão culposa no ordenamento penal militar brasileiro e, em
geral, à (ii) evitabilidade de os militares brasileiros serem julgados no estrangeiro.
Uma evitabilidade desejada e também necessária, inclusive por razões morais, em
respeito àqueles que fizeram juramento abnegado em prol de seu país. A lacuna
legislativa e a evitabilidade do julgamento internacional devem, portanto, ser
pensadas juntamente com a responsabilidade de comando, como instituto em si, de
modo que linhas ainda tênues de seu conceito não venham surpreender, mas fiquem
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amalgamadas com o conhecimento do militar brasileiro e a própria doutrina do
Exército, seja para proteção humanitária, seja para decisões de comando, frente a
um eventual dilema ético, em plena névoa da guerra.
Essa atenção incipiente, ainda em sede de reflexão, também é aparente no
meio forense. No momento de conclusão deste trabalho, existem somente três
criminalistas brasileiros, que se encontram credenciados, perante o TPI61, para
atuações como advogado e assistente de advogado – e dentre eles não há nenhum
defensor público da União. Diferentemente dos juízes e do promotor do Tribunal, as
nomeações desses juristas, como advogados ou assistentes, não ocorrem por
indicação política dos Estados e eleição, e sim por meio de credenciamento oriundo
de seleção pública, promovida pela própria corte (ICC, 2020). Ou seja, a Defensoria
Pública da União não possuiria, em tese, até o momento, um defensor direcionado à
eventual e necessária defesa de um militar brasileiro, perante o Tribunal Penal
Internacional. Não se quer – nem se pode – afirmar que militares brasileiros devam
ser defendidos exclusivamente por juristas brasileiros; mas não se pode refutar a
possibilidade de um acusado perante uma corte internacional sentir-se mais à
vontade, ou menos desamparado, se for defendido por um patrício seu. Não
obstante, considerando a característica demográfica brasileira e o fato de o país
possuir elevadíssimo número de bacharéis em Direito, pode-se inferir a ocorrência
de uma baixíssima representatividade do Brasil, junto ao Tribunal Penal
Internacional. Essa baixa representatividade pode refletir uma falta de interesse dos
advogados brasileiros por uma qualificação junto ao TPI, para o caso de
necessidade de defesa de um oficial do país. Pode parecer falta de interesse, ou,
mesmo, uma falta de consciência acerca da importante lacuna de provisões
brasileiras frente ao Tribunal, que, nesse caso, vai além do ordenamento pátrio e
pode chegar à esfera de (falta de) um preparo técnico específico para tal.
Diante dessa perspectiva e como reflexão final, quer-se, também, recomendar
que seja repensada a postura brasileira, em âmbitos jurídico, acadêmico e militar,
sobre o Tratado de Roma, e que sejam feitos profundos e contínuos estudos dos
61

O registro verificado foi de 1.252 juristas, até a data de 14 de setembro de 2020, considerados
pelo Tribunal como qualificados, oriundos de países de todos os continentes. São 857 counsels
(advogados, em tradução livre) e 395 assistants to counsel (assistentes de advogado, em tradução
livre). São inscritos como counsel, perante a corte, os juristas brasileiros Fernando Fragoso e
Ricardo Franco; a jurista Heloísa Estellita é a brasileira inscrita como assistant to counsel (ICC,
2020).
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casos de responsabilidade de comando e das suas normas positivadas, por juristas,
acadêmicos e militares, para que não só se busque adequações legislativa e forense
sólidas, mas, também, para que as Forças Armadas aperfeiçoem ainda mais suas
doutrinas, levando-se em conta essa consolidação normativa tão estranha ao Direito
brasileiro. Advindos da common law, o actus reus e a mens rea, por exemplo, são
elementos da responsabilidade de comando que sofreram considerável influência da
jurisprudência dos julgamentos dos crimes de guerra e, por isso, devem ser
sobejamente compreendidos pelas doutrinas militares. Ao lado da efetividade de
controle que um superior deve ter, para prevenir, punir ou comunicar, deve-se
esforçar para que não haja omissão sua, sem perder o foco no real conhecimento do
fato, que esse comandante possa ter em sua mente – conhecimento em mente que,
aliás, por sua própria natureza, é o elemento mais complexo, que envolve preparos
pessoais diversos, como psicológico, emocional, profissional e moral, e que parece
ainda prometer mudanças normativas e doutrinárias. Que essas mudanças venham
mais pela diplomacia e nem tanto por meio da guerra.
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