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RESUMO: 

Essa pesquisa trata do estudo da competência do Tribunal Penal Internacional e sua 
efetividade no ordenamento jurídico pátrio brasileiro, uma análise sobre as 
implicações ou não na soberania do Estado. 
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INTRODUÇÃO 

Hoje vivemos em mundo globalizado, e esta globalização é a grande 

responsável pela inovação e transformação conceitual. Valores se transformaram, 

tanto no âmbito das relações interiores entre os nacionais de um determinado 

Estado, como na relação entre os próprios Estados, o mundo desde sua criação vem 

em uma crescente evolução tudo tem se transformado continuamente e com isso o 

todo que o compõe também não poderia passar ileso a este quadro. 

O homem é ser inato e intrínseco influenciador deste processo, é através da 

interferência humana que as instituições surgem, evoluem no tempo se transformam 

ou se extinguem. Diante deste quadro tomaremos como objeto de nosso estudo 

duas instituições criadas por esse homem que altera o meio ao qual está inserido, 

uma destas instituições é o Estado Soberano, uma das instituições seculares criadas 

pelo homem e que atravessaram o tempo e o espaço, a outra uma criação mais 

moderna, mas que já nasceu com uma grande responsabilidade o Tribunal Penal 

Internacional. 

Estas duas instituições estão intrinsecamente ligadas por um terceiro 

elemento ainda mais antigo que ambos, o Direito, não se pode precisar seu 

surgimento, porém temos a certeza que este nasce quando os homens passam a 

viver em sociedade. Ao abrangermos o termo sociedade poderíamos remontar a 

tempos antigos, afinal as relações humanas são tão antigas quanto o próprio 

universo, mas, vamos restringir essa grande história ao Estado Moderno e o papel 

do Direito nas relações entre estes Estados. 

O Direito como dito acima nasce juntamente com as relações humanas, 

diante deste preceito podemos definir que, nessa mesma linha de raciocínio o Direito 

Internacional Publico nasce da necessidade de regulação das relações entre estes 

Estados, como o conhecemos. Ao Direito cabe a difícil missão de ser o ponto de 

equilíbrios entre as diversas instituições internas e externas destes Estados, 

buscando assim um meio de se fazer manter a paz no âmbito internacional e a 

ordem no âmbito interno destes Estados. 



1. OBJETIVOS E METODOLOGIA: 

 

O objetivo central dessa pesquisa será identificar dentro das normativas 

internas, qual é a competência do Tribunal Penal Internacional e, sua efetividade 

frente à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Paratanto, a pesquisa irá percorrer os objetivos específicos identificando: i) 

sua competência originária; ii) a competência nas normativas internacionais frente a 

outros Estados Soberanos; iii) a efetividade no território brasileiro. 

O tipo de pesquisa eleito é qualitativa, isso porque, segundo Michel (2009), na 

pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas 

convence forma da experimentação empírica, a autora ainda complementa que em 

ciências sociais os significados são sociais e sua interpretação não pode ficar 

reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da realidade (p. 37).  

A técnica de coleta de dados eleita é a análise bibliográfica e documental, por 

admitir a consulta a documentos, registros pertencentes ou não ao objeto de 

pesquisa estudado (Michel, 2009, p. 65) e, para o ora objeto de pesquisa essa 

análise é fundamental. 

 

2. DESENVOLVIMENTO: 

A pesquisa encontra-se na fase de elaboração do referencial teórico para a 

elaboração do primeiro e segundo capítulos, sendo o primeiro,intitulado surgimento 

do Estado, para essa fase a doutrina escolhida foi o cientista político italiano Nicolau 

Maquiavel em seu livro O Príncipe, que leciona que o Estado moderno é composto 

de alguns conceitos fundamentais que as civitas romanas não possuíam assim 

como as chamadas cidades-estados gregas. Além de descrever todos os elementos 

indispensáveis para a sua caracterização enquanto Estado, que são: o povo, o 

território e a soberania, sem perder de vista que doutrinas que afirmam que o Estado 

Moderno não poderia ser composto de apenas esses três elementos, e acrescentam 

um quarto que é a finalidade. 

No segundo capítulo o debate recai sobre o Direito, com apoio de vários 

doutrinadores, entretanto, o eixo norteador é a doutrina de Rudolf Von Jheringem 

sua celebre obra A Luta pelo Direito cita:  

O direito não é uma ideia lógica, porém ideia de força; é a razão 
porque a justiça, que sustenta em uma das mãos a balança em que 



pesa o Direito, empunha na outra a espada que serve para fazê-lo 
valer. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a 
espada é o direito impotente; completam-se mutuamente: e, na 
realidade, o direito só reina quando a força despendida pela justiça 
para empunhar a espada corresponde à habilidade que emprega em 
manejar a balança. O direito é o trabalho sem tréguas, e não 
somente o trabalho dos poderes públicos, mas sim o de todo o povo  
( p.12-13). 
 

Diante disso, podemos chegar a soluções pacificas de controvérsias desde que 

ambas trabalhem para o bem comum, pois o Direito não só pode como tem a obrigação de 

evoluir juntamente com a sociedade qual está inserido, em tempos como o nosso e no futuro 

bem próximo, não caberá nos Estados e suas sociedades um sistema normativo engessado 

que não permita transformação social e inclusão de minorias. 

 

3. RESULTADOS PRELIMINARES:  

Por todo o exposto e o estudado até aqui, pode-se apurar a título de resultado parcial 

é que o Direito surge juntamente com as relações humanas, diante deste preceito podemos 

definir por hora que, o Direito Internacional Publico, que é ramo do Direito, que oferece toda 

a sustentação legislativa e teórica para essa pesquisa e surge da necessidade de regulação 

das relações entre Estados.  

Desta forma, cabe ao Direito a difícil missão de ser o ponto de equilíbrios entre as 

diversas Instituições internas e externas, buscando assim um meio de se fazer manter a paz 

no âmbito internacional e a ordem no âmbito interno dos Estados. 
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