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RESUMO 

A presente pesquisa trata do Tribunal Penal Internacional (TPI) a perspectiva do 

conceito de perdão proposto por Hannah Arendt (2004) e Jacques Derrida (2006) 

em seus estudos e reflexões sobre as práticas da guerra. Desse modo, analisamos 

o TPI, desde a sua concepção até os eventos históricos que levaram ao 

desenvolvimento com o Estatuto de Roma no ano de 1998. Simultaneamente, 

percorreremos tanto o conceito histórico de perdão na Comissão Verdade e 

Reconciliação da África do Sul (CVR), instituída em 1996, quanto os resultados 

desse modelo de justiça transição adotado especialmente na África como forma de 

apaziguar os conflitos existentes naquela região. Por fim, compara os conceitos de 

perdão ante os resultados obtidos pela Comissão e possivelmente previstos no 

modelo instituído pelo TPI. 

INTRODUÇÃO 

O TPI atualmente sediado em Haia, na Holanda, teve seu início através da Segunda 

Guerra Mundial, evento este que foi crucial para que estudiosos do direito da época 

pudessem pensar em desenvolver um tribunal que julgasse os crimes de guerra, 

afastando a impunidade e o sentimento de medo das vítimas e sobreviventes do 

massacre na Alemanha durante a Era Hitler. Buscamos analisar o perdão na esfera 

do TPI, não somente em relação aos seus julgamentos, mas também o perdão de 

quem sofreu o dano, de quem cometeu o dano e se é possível que o tribunal 

conceder o perdão a um criminoso, ademais, quem pode pedir perdão e quem pode 

conceder o perdão. O filósofo Jacques Derrida descontrói toda ideia de perdão que 

temos em mente e nos traz algumas espécies, como: o perdão condicional e o 

perdão puro e incondicional. O perdão condicional é aquele que sempre 

concedemos a alguém, nós perdoamos com a esperança ou condição que essa 

pessoa mude, Derrida acredita que não se trata de um perdão puro. Ao contrário do 

perdão incondicional, que é um sentimento não-humano de perdoar determinado 

criminoso ou indivíduo que causou a dor, sem esperar que ele se arrependa, mude 

ou que repare o dano, é perdoar como criminoso (DERRIDA, 2004). Hannah Arendt 

acredita que só perdoa o que se pode punir e para o que se pode punir, não há 

perdão, tendo em vista que não exista perdão que possa reparar todo o mal e dano 

causado. (ARENDT,2004). 

Observamos a distinção dos pensamentos de Arendt e Derrida, quando o filósofo, ao 

comentar a reflexão de Arendt sobre o assunto, diz que o perdão é tratado por 



Arendt como puramente humano, ao contrário de Derrida que observa o perdão 

como algo transcendente que pode ser exercido pelo homem, perdoar o culpado na 

sua condição de culpado e não esperar reparação do dano, entrando na esfera da 

transformação para poder alcançar o perdão até chegar a reconciliação com o 

passado.  

OBJETIVOS 

a) Analisar o conceito de perdão de crimes contra a humanidade previsto no 

Estatuto de Roma e na CVR da África do Sul; b) compreender o conceito de perdão 

em Hannah Arendt como afastamento do sentimento de impunidade e reprimindo o 

sentimento de vingança como forma de reestabelecimento da sociedade; c) 

Compreender o ato de perdoar no contexto utilizado pela CVR, d) Analisar o 

contexto do perdão até as análises de Jacques Derrida e Hannah Arendt; e) verificar 

a memória, verdade e a reconciliação como forma de entender os eventos que 

levaram à violência até chegar ao perdão na CVR. 
METODOLOGIA 

A investigação do tema recorre ao método exploratório partindo da análise de 

importantes fontes bibliográficas da doutrina especializada, bem como de artigos 

científicos de especialistas no tema que abordam o conceito de perdão. Nesse 

sentido, a partir do método analítico procura compreender o perdão dentro do 

contexto histórico da África para que possamos desenvolver o contexto de perdão 

na ótica do TPI de Haia para que, por fim, possamos entender a espécie de 

julgamento adotado pelo Tribunal Penal Internacional atualmente.  

DESENVOLVIMENTO 

A questão a ser tratada é a possibilidade de haver perdão em contextos de violência 

e massacres que deixaram diversas vítimas, não sendo possível a compreensão dos 

fatos que levaram à ao cenário de violência e o caminho até a reconciliação através 

do perdão. Levando em consideração as premissas anteriormente expostas, 

pretendemos estudar a possibilidade de reconciliação, transformação e a 

possibilidade de se interromper o curso dos acontecimentos. (MOISÉS, 2006)  

O presente estudo busca analisar o real sentido e a possibilidade do perdão nesses 

contextos a partir dos momentos que levaram a concepção do Tribunal Penal 

Internacional, a criação da Organização das Nações Unidas, bem como as 

limitações do Corte Internacional de Justiça em relação aos crimes contra a 

humanidade, o surgimento de um Tribunal Penal Internacional evoluído comparado 



com os tribunais penais de antigamente. Por fim, o Estatuto de Roma à luz do 

perdão sob a perspectiva dos filósofos Hannah Arendt e Jacques Derrida. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, foi possível concluir que o perdão na visão de Jacques Derrida, é 

visto como próxima à “ética cristã”, mas não pode se tornar um ponto de vista 

cristão, por acreditar que a religião não nos ensina a perdoar incondicionalmente. 

Por outro lado, Hannah Arendt concorda que perdoar e punir acabam por se tornar 

coisas distintas e não chegam a ser paralelos. O presente trabalho traz muitas 

referências a Comissão Verdade e Reconciliação da África do Sul e ainda, engloba o 

processo de anistia no Brasil, tendo em vista que o estudo do perdão feito por 

Derrida teve como base a anistia da África do Sul, referência para as demais 

questões. Logo, preliminarmente, podemos reconhecer que a desconstrução do 

perdão em Derrida, desvenda o verdadeiro perdão e os passos para que a 

sociedade possa se transformar no perdão, deixando de lado o ciclo de violência e 

rancor. Diante desses resultados, observamos que o Tribunal Penal Internacional 

não adota o mesmo sistema da CVR de justiça de transição, o qual obteve um 

resultado satisfatório na África do Sul.  
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