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RESUMO 

 

 
A presente pesquisa busca analisar o evento das queimadas na Amazônia, sob a ótica dos princípios 

regentes do Tribunal Penal Internacional, e se, em razão disso, seria possível a responsabilização 

do atual Presidente da República pela prática de crime contra a humanidade. Tendo como foco os 

incêndios ocorridos na Amazônia em agosto de 2019, é investigado se as atitudes omissivas e 

negligentes do Presidente, bem como a adoção de políticas prejudiciais ao meio ambiente, 

configurariam condutas que justificariam sua punição frente ao referido Tribunal. Assim, a 

pesquisa analisa o conceito de ecocídio e o modo com que este conceito pode ser utilizado para 

descrever o desastre ambiental ocorrido na Amazônia. Além disso, o presente trabalho confronta 

quatro princípios que guiam as atuações do Tribunal: a vedação à analogia, os elementos 

psicológicos da responsabilização, a irrelevância da função oficial e a complementaridade.  Ao 

analisar estes princípios em conjunto com o conceito de ecocídio, o trabalho desenvolve teorias 

que dizem respeito à aplicação destes frente ao caso das queimadas que assolaram a Amazônia. 

Assim, a pesquisa expõe as hipóteses da responsabilização do Presidente Bolsonaro à luz dessas 

teorias. À vista disso, o trabalho conclui que os crimes contra o meio ambiente podem ser 

considerados crimes contra a humanidade, assim como o Presidente poderia ser julgado perante o 

Tribunal Penal Internacional pelas queimadas que ocorreram na Floresta Amazônica.  

 

Palavras-chave: Ecocídio. Amazônia. Queimadas. Tribunal Penal Internacional. Crimes Contra a 

Humanidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A atual questão das queimadas que assolam a região amazônica tem sido objeto de grandes 

debates no âmbito jurídico. Essas discussões se iniciaram a partir da recente divulgação de dados 

do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que expôs que as 

queimadas no bioma Amazônia aumentaram 196% em agosto de 2019, tendo como comparação 

os dados desse mesmo mês no ano de 2018. Além disso, o Inpe também divulgou que se trata do 

maior número de queimadas observado para o mês de agosto desde 2010 (AGOSTO..., 2019). Após 

a divulgação desses dados, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, declarou que a maior parte 

das queimadas que devastam a região amazônica tem origem criminosa (LESSA, 2019).  

É neste cenário que o termo “Ecocídio” passou a ser amplamente discutido e se tornou o 

foco de inúmeras reportagens na mídia brasileira e na mídia internacional. A sua conceituação 

consiste na destruição em larga escala do meio ambiente de um determinado território, pela ação 

humana ou por outras causas, de forma a desequilibrar as estruturas e funções de seu ecossistema 

de tal forma que a utilização desse território pela população tenha sido ou venha a ser severamente 

reduzido. A partir desse conceito, muitos juristas passaram a analisar a situação das queimadas na 

região amazônica frente ao Estatuto de Roma, um instituto de Direito Internacional, criado com o 

objetivo de pôr fim à impunidade dos autores de crimes de maior gravidade que ameaçam a paz, a 

segurança e o bem-estar da humanidade. O Estatuto foi aprovado pelo Congresso Nacional por 

meio do Decreto N° 4388, de 25 de setembro de 2002 e estabelece que os crimes de competência 

do Tribunal Penal Internacional (TPI), são o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, 

os crimes de guerra e o crime de agressão.  

Em setembro de 2016, a Procuradora do TPI, Fatou Bensouda, publicou um documento 

informando que o Tribunal priorizará crimes que resultem em destruição ao meio ambiente e que 

passará a interpretar o rol de crimes contra a humanidade de forma mais ampla, de modo a incluir, 

também, os crimes ao meio ambiente. A partir disso, é válido mencionar que o Estatuto de Roma 

não faz qualquer menção expressa ao ecocídio e demais crimes contra o meio ambiente em seu 

texto. O documento publicado pela Procuradora do Tribunal dispõe sobre uma série de orientações 

e priorizações a serem adotadas pelo Tribunal em seus julgamentos, contudo, não realiza uma 
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emenda formal ao texto do referido Estatuto. 

Nestes termos, a presente pesquisa objetiva responder se o atual Presidente da República 

poderia ser julgado pelo crime de ecocídio no Tribunal Penal Internacional, tendo em vista a sua 

omissão frente às queimadas ocorridas na região amazônica. Os pontos de análise são a lacuna 

normativa do Estatuto de Roma, que não prevê tal crime em seu texto, bem como o princípio da 

complementaridade, que guia a atuação do Tribunal. Para isso, as formas de imputação subjetiva 

de um agente em âmbito internacional também serão analisadas.  

Isto posto, a primeira hipótese da presente pesquisa, se relaciona à não responsabilização 

do Presidente, e se funda no artigo 22 do Estatuto de Roma (BRASIL, 2002). Tal dispositivo veda 

o recurso à analogia, e estabelece que a previsão de um crime deverá ser estabelecida de forma 

precisa. Dessa forma, a ausência de tipificação expressa do crime de ecocídio impossibilitaria o 

julgamento do Presidente frente ao TPI. Contudo, por outro lado, analisando sumariamente um 

outro entendimento, poderia sim ser possível responsabilizar o atual presidente pelo referido crime. 

Isso pois, esta Corte poderia estar apenas fazendo uma interpretação extensiva dos crimes contra a 

humanidade, e não utilizando do recurso à analogia, de modo que não se trataria de extensão da 

jurisdição sem prévia mudança do Estatuto de Roma, mas sim uma análise mais abrangente do que 

já possui previsão normativa. 

Outrossim, um dos princípios regentes do TPI é o Princípio da Complementaridade. De 

acordo com Maia (2001), somente será delegado ao Tribunal a competência para julgar um caso 

quando for possível identificar que o país titular da jurisdição não atua com imparcialidade ou que 

existe uma demora imotivada para proceder ao julgamento do infrator. Esse Princípio se funda na 

noção de subsidiariedade do Tribunal, de forma que este só atuará se o Estado que possui jurisdição 

sobre o determinado caso quedar-se inerte e não iniciar o devido processo ou se, iniciando o 

processo, atuar com intuito de abrandar a sanção ou subtrair o acusado à justiça. Dessa forma, a 

segunda hipótese de pesquisa diz respeito à responsabilização do atual Presidente no TPI, posto 

que, no Brasil, apesar de a Câmara dos Deputados ter aprovado um projeto de lei que tipifica o 

crime de ecocídio, a proposta ainda segue em análise pelo Senado, de modo que ainda não existe 

possibilidade jurídica de atuação da jurisdição nacional frente ao caso da responsabilização do 

Presidente pelo crime contra o meio ambiente. 

A última hipótese de pesquisa, também diz respeito à responsabilização do Presidente, 
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levando em consideração a Constituição Federal (BRASIL, 1988), que estabelece em seu artigo 

23, que é competência comum de todos os entes federativos zelar pela proteção do meio ambiente, 

bem como pela preservação das florestas. Deste modo, a União, como um dos entes federativos, 

tem o dever legal de evitar qualquer tipo de degradação que venha a atingir o meio ambiente 

nacional. Além disso, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) ainda prevê no artigo 225, que 

incumbe ao Poder Público o dever de garantir um meio ambiente sadio e preservado para as 

presentes e futuras gerações. Este dispositivo, da mesma forma que o anteriormente citado, também 

dispõe sobre uma obrigação legal concernente à responsabilidade do Poder Executivo em promover 

a preservação ambiental. 

Assim sendo, é possível dizer que a Floresta Amazônica é, inquestionavelmente, um dos 

maiores patrimônios ambientais existentes no mundo. Isso pois, além de ser indispensável para a 

manutenção do equilíbrio e estabilidade ambiental do planeta, ela também se distingue por possuir 

uma elevada capacidade de transferir calor e vapor para outras regiões do hemisfério. Dessa forma, 

por a produção de umidade na Amazônia ocorrer em grande escala, ela acaba sendo um 

condicionante climático de extrema importância para o Brasil e para outros países próximos. 

Portanto, é certo que se as queimadas continuarem avançando na região Amazônica e continuarem 

a desmatar a sua vegetação, haverá uma afetação direta na atividade atmosférica do Brasil, e de 

todas as regiões beneficiadas com o fenômeno natural descrito.  

Além da situação prática supracitada, que servirá como exemplo de análise durante a 

investigação científica, é inegável o fato de que a Floresta Amazônica possui diversos outros 

aspectos que exemplificariam sua relevância para a comunidade nacional e internacional. Um meio 

ambiente sadio e preservado é um ponto fundamental para que se possa garantir um 

desenvolvimento social sustentável e uma boa qualidade de vida para a população. Dessa forma, a 

escolha do tema se justifica à medida que compreende que os crimes contra o meio ambiente 

merecem destaque no âmbito internacional por estarem equiparados aos crimes contra a 

humanidade. Portanto, ressalta-se que o motivo da criação do TPI é impedir a impunidade daqueles 

que cometem crimes de tal gravidade que correspondem a uma ameaça à paz, à segurança e ao 

bem-estar da humanidade.  

A justificativa do tema de pesquisa é, portanto, solidificar a compreensão do Estatuto de 

Roma, bem como a do TPI, como mecanismos aptos e eficientes para o julgamento dos crimes 
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contra o meio ambiente. A situação das queimadas na Amazônia representa uma grave a ofensa a 

humanidade, tendo em vista a sua importância social, visto que o seu desmatamento representa 

uma ofensa sem precedentes ao direito fundamental de possuir uma vida digna, e que abrange toda 

a comunidade internacional. 

Esta pesquisa seguirá a vertente jurídico-sociológica, pois propõe-se a analisar a situação 

das queimadas na Amazônia em um contexto social mais amplo, de forma a compreender suas 

possíveis repercussões no âmbito internacional. Além disso, a pesquisa se limitará à análise das 

queimadas ocorridas na região amazônica entre o ano de 2018 e o ano de 2019, bem como as 

distinções dos eventos ocorridos em um ano em relação ao outro. Ressalta-se que a pesquisa se 

dará no campo do Direito Internacional, em interdisciplinaridade com o Direito Penal, Direito 

Ambiental e a Ciência Política.  

A presente pesquisa, além da introdução, está dividida em mais cinco capítulos. O primeiro 

capítulo após a introdução busca conceituar o termo ecocídio, bem como compreender se as 

queimadas ocorridas na região amazônica se enquadrariam a este conceito e se poderiam, por sua 

vez, ser consideradas crimes contra a humanidade. O segundo capítulo objetiva fazer uma análise 

sobre alguns aspectos básicos do Tribunal Penal Internacional, como os seus antecedentes 

históricos e o que constituem os crimes contra a humanidade – um dos ilícios abrangidos por sua 

competência. O terceiro capítulo intenta fazer uma investigação objetiva a respeito de como os 

princípios que norteiam a atuação do TPI poderiam ser interpretados no caso dos incêndios 

ocorridos na região amazônica e, também, se eles poderiam ser compreendidos de modo a levar o 

Presidente Bolsonaro à julgamento perante o Tribunal. O quarto capítulo busca fazer uma breve 

menção a respeito da recente denúncia oferecida contra o Presidente da República por incitação ao 

genocídio, e como ela interfere na atual pesquisa. Por fim, o último capítulo realiza uma retomada 

de todas as conclusões obtidas, reitera a importância do estudo em questão, e se posiciona a respeito 

da responsabilização do Presidente Bolsonaro por crime contra a humanidade.  
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2 O ECOCÍDIO 

 

 

O estudo do termo ecocídio é de grande relevância para o início da presente pesquisa 

científica. Assim, a necessidade de clareza quanto à sua definição, é o propósito básico que estas 

primeiras investigações intentam alcançar. Após a conceituação do ecocídio, também é de suma 

importância a condução de uma análise a respeito da forma com que este conceito pode ser 

interpretado diante da configuração das queimadas na Amazônia como um crime contra a 

humanidade. Desta feita, são as análises do capítulo atual. 

 

 

2.1 A definição de ecocídio e a ausência de previsão expressa no Estatuto de Roma 

 

 

Ainda que o termo ecocídio só tenha ganhado maior notoriedade nos últimos tempos, ele 

faz parte de debates ambientais desde a década de 70. De acordo com Wijdekop (2016) o termo foi 

usado pela primeira vez por um biólogo americano chamado Arthur Galston em uma conferência 

chamada Conference on War and National Responsibility, sediada em Washington no ano de 1970. 

Galston, na década de 50, havia trabalhado no desenvolvimento de um produto químico utilizado 

na Guerra do Vietnam que se tornou responsável por destruir vegetações em grande escala e por 

envenenar comunidades próximas das localidades onde o componente era lançado. Em um segundo 

momento, arrependido de sua criação, Galston se tornou um ativista ambiental e a primeira pessoa 

a rotular a destruição maciça e em larga escala ao meio ambiente como ecocídio. 

Posteriormente ao surgimento do rótulo, o ecocídio passou a ser formalmente definido, de 

acordo com Higgins (2012, p. 3), advogada e ativista ambiental, como: “O ecocídio é o dano 

extensivo, a destruição ou a perda de ecossistema (s) de um determinado território, seja pela atuação 
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humana ou por outras causas, a tal ponto que o desfrute pacífico dos habitantes daquele território 

seja severamente diminuído” (Tradução nossa)1. Além disso, Higgins ainda acrescenta: 

 

O ecocídio ocorre de várias formas e ele é ou causado pelo homem ou causado por um 

desastre catastrófico. O ecocídio causado pelo homem é uma atividade corporativa, como 

o desmatamento, poluição, mineração. O ecocídio natural inclui tsunamis, inundações, 

terremotos, elevação do nível do mar – enfim, qualquer evento que cause um colapso em 

massa ao ecossistema (Tradução nossa).  (HIGGINS, 2012, p. 4)2. 

 

Ao realizar uma análise do conceito frente ao Estatuto de Roma do TPI, é possível notar 

que não há qualquer menção expressa que inclua o ecocídio como um dos crimes de competência 

do Tribunal. Entretanto, por mais que falte previsão explícita em um dispositivo legal, as graves 

violações à natureza, que afetam as comunidades em escala mundial, merecem a devida atenção 

das cortes internacionais. É em função disso que, em 2016, a Procuradoria do TPI emitiu um 

documento intitulado Policy paper on case selection and priorisation dispondo que o Gabinete 

priorizará o julgamento de determinados casos e que seguirá um critério específico no momento de 

suas escolhas. Essa nova frente interpretativa adotada pelo Tribunal, levará em consideração a 

gravidade do crime e o grau de responsabilidade dos supostos agentes envolvidos, e se encontra 

consubstanciada no seguinte trecho retirado do documento oficial emitido pela Procuradoria: 

 

O Escritório selecionará casos para investigação e para propositura de ação penal à luz da 

gravidade dos crimes, o grau de responsabilidade dos supostos autores e os encargos 

potenciais. O peso atribuído a cada critério dependerá dos fatos e circunstâncias de cada 

caso e cada situação, bem como o estágio de desenvolvimento da hipótese do caso em 

investigação (Tradução nossa).  (TPI, 2016, p. 13)3 

 

Ao dispor sobre esses critérios, a Procuradoria do TPI (2016) ainda estabeleceu, no 

parágrafo 35 e seguintes do documento supracitado, que a gravidade dos crimes será medida sob a 

                                                           
1 No original: Ecocide is the extensive damage to, destruction of or loss of ecosystem(s) of a given territory, weather 

by human agency or by the other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory 

has been severely diminished.  
2 No original: Ecocide comes in many forms and is either human-made or caused by catastrophic disaster. Human-

made ecocide is corporate-driven activity such as deforestation, pollution dumping, mining. Natural ecocide includes 

tsunamis, floods, earthquakes, rises in sea-levels – in short, any event which causes mass ecosystem collapse. 
3 No original: The Office will select cases for investigation and prosecution in light of the gravity of the crimes, the 

degree of responsibility of the alleged perpetrators and the potential charges. The weigh given to each criterion will 

depend on the facts and circumstances of each case and each situation, and the stage of development of the case 

hypothesis and investigation.  
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perspectiva de que, quanto maior for a afetação da comunidade internacional como um todo, maior 

será a seriedade do ilícito cometido. Além do mais, ressalta que as ponderações serão orientadas 

pela natureza do crime, a maneira de seu cometimento, bem como a escala e os impactos causados 

por eles. A escala diz respeito ao número de vítimas afetadas de forma direta e indireta, da mesma 

maneira que também diz respeito aos danos corporais e psicológicos causados a essas vítimas e a 

distribuição temporal e geográfica do crime cometido. A natureza do crime diz respeito aos 

elementos fáticos específicos de cada ofensa e a maneira de seu cometimento se vincula aos meios 

empregados na sua execução.  

Ademais, a Procuradoria também determinou que os crimes que derivam de alguma forma 

de abuso de poder e que resultam em uma destruição ao meio ambiente, serão igualmente objeto 

de investigação e julgamento. É em função disso que o documento estipulou que o Tribunal 

priorizará os crimes que resultarem em alguma forma de degradação da natureza, conforme 

estabelece o seu parágrafo 41, a seguir disposto: 

 

O impacto dos crimes pode ser avaliado à luz do aumento da vulnerabilidade das vítimas, 

do terror subsequentemente instilado, ou dos danos sociais, econômicos, e ambientais 

infligidos às comunidades afetadas. Nesse contexto, o Escritório considerará 

particularmente a acusação de crimes do Estatuto de Roma cometidos por meio de, ou que 

resultem, entre outros, na destruição do meio ambiente, na exploração ilegal de recursos 

naturais ou na desapropriação ilegal de terras (Tradução nossa). (TPI, 2016, p. 15)4  

 

À vista disto, conforme anteriormente mencionado, os crimes contra o meio ambiente, 

assim como qualquer outro ilícito que se enquadra na definição do ecocídio, ainda não integram o 

rol de crimes de competência do TPI. Entretanto, por mais que não se tenha feito uma emenda 

formal ao Estatuto de Roma, o objetivo do documento de priorização de casos foi habilitar o 

Tribunal para punir os responsáveis por crimes que representem uma vasta e grave degradação 

ambiental. Dessa forma, os crimes contra o meio ambiente foram equiparados aos crimes contra a 

humanidade, sendo que estes passariam a ser interpretados de maneira mais ampla, de modo a 

também incluir as devastações da natureza e outras formas de ecocídio.  

                                                           
4 No original: The impact of the crimes may be assessed in light of, inter alia, the increased vulnerability of victims, 

the terror subsequently instilled, or the social, economic and environmental damage inflicted on the affected 

communities. In this context, the Office will give particular consideration to prosecution Rome Statute crimes that 

are committed by means of, or that result in, inter alia, the destruction of the environment, the illegal exploitation of 

natural resources or the illegal dispossession of land. (TPI, 2016) 
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2.2 As queimadas na Amazônia como um crime contra a humanidade 

 

 

Dentre os diversos desastres ambientais que aconteceram no Brasil nos últimos tempos, os 

recentes incêndios ocorridos em algumas áreas da Floresta Amazônica foram, até agora, a tragédia 

que mais ganhou visibilidade internacional. A rapidez com que o caso ganhou notoriedade diante 

da mídia mundial se funda nos dados divulgados pelo Inpe, que informaram o aumento 

surpreendente de 196% de focos de queimadas ativas de na região da Floresta Amazônica em 

agosto de 2019, levando em consideração, para fins de comparação, esse mesmo período do ano 

em 2018. Ressalta-se que este se trata do maior número de queimadas observado para o mês de 

agosto desde o ano de 2010 (AGOSTO..., 2019).  

Nesta atual conjuntura, é normal e esperado que se iniciem discussões a respeito dos 

motivos que levaram à formação deste cenário trágico de devastação do bioma Amazônia. Diversos 

foram os pontos de debates a respeito de tais motivos, sendo que, em um primeiro momento, 

questionou-se o fato de as queimadas serem ou não de origem espontânea, podendo até ter origem 

criminosa, conforme declaração feita pelo Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (LESSA, 

2019). Neste caso, o fundamento empírico para este questionamento é, na verdade, bem simples, e 

a respeito do caso, a pesquisadora sênior da Universidade de Oxford, Doutora Erika Berenguer 

afirma: 

 

Incêndios na floresta amazônica não ocorrem de maneira natural – eles precisam de uma 

fonte de ignição antrópica ou, em outras palavras, que alguém taque o fogo. Ao contrário 

de outros ecossistemas como o Cerrado, a Amazônia não evolui com o fogo e este não faz 

parte de sua dinâmica. (BERENGUER, 2019) 
 

Diante disso, não prospera a argumentação de que as queimadas são oriundas do clima seco 

e quente, posto que a Amazônia possui uma vegetação com características naturalmente úmidas, 

que não se incendia voluntariamente. Por essa razão, as árvores e plantas que compõem a floresta 

não possuem um mecanismo de proteção ao fogo, de forma que, quando uma queimada ocorre, é 

certa a morte da vegetação afetada por ela. 

Ademais, também foram veementes as discussões a respeito da política ambiental do 

governo do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, e se, tais queimadas, poderiam ser de 
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alguma forma atribuídas às medidas por ele adotadas. Esse ponto de discussão possui um viés mais 

político que os demais, e se fundamenta em diversas condutas que demonstram descaso, omissão 

e imprudência do governo quanto às questões ambientais do país. Dentre elas, a mais pertinente, 

diz respeito à diminuição da fiscalização quanto ao desmatamento ilegal.  

No início do ano, a quantidade de multas aplicadas pelo IBAMA em relação ao 

desmatamento irregular obteve uma queda de 34%, de modo que representou o número mais baixo 

em onze anos. A razão dessa diminuição se encontra justificada em um pedido realizado pelo 

Presidente Bolsonaro ao Ministro do Meio Ambiente, onde este passou a impedir que os fiscais do 

IBAMA destruíssem equipamentos usados na extração irregular de madeira, mesmo embora essa 

prerrogativa dos fiscais esteja amparada por um decreto. Além disso, também houve a criação de 

um mecanismo de conciliação ambiental, cujo objetivo é questionar as multas aplicadas pelos 

fiscais, ainda que não haja qualquer provocação por parte do criminoso que realiza a degradação 

ambiental (TRIGUEIRO, 2019). 

Além disso, no que diz respeito a atual política ambiental brasileira, também há a questão 

do Fundo Amazônia. Este projeto foi criado no governo Lula por meio do Decreto N° 6.527/2008, 

e possui o objetivo de arrecadar doações para a realização de investimentos não reembolsáveis em 

ações que visem a proteção da Amazônia Legal (BRASIL, 2008). Diversos são os países que 

participam deste projeto e que realizam doações periódicas, entretanto, em agosto deste ano, a 

Noruega e a Alemanha, congelaram o repasse de aproximadamente R$ 133 e R$ 155 milhões de 

reais respectivamente. Isso aconteceu pois os dois países tinham mostrado descontentamento com 

a intenção do Presidente e do Ministro do Meio Ambiente em extinguir o Comitê Orientador e o 

Comitê Técnico do Fundo Amazônia, pois, a partir ótica dos países, essa ação não poderia ocorrer 

sem um acordo prévio com os participantes do Projeto. Estes Comitês possuem o objetivo de 

estabelecer critérios para a aplicação dos recursos arrecadados na região amazônica, é em razão 

disso que, após extintos, o poder decisório ficaria para o Poder Executivo brasileiro (NORUEGA..., 

2019). 

O Ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega também salientou que os índices de 

desmatamento na Amazônia cresceram consideravelmente nos últimos tempos, e que isso significa 

que o país não tem mais a intenção de preservar a região (NORUEGA..., 2019). Assim, o fim desses 

repassem resultaram em uma grande fragilização do Fundo, bem como representam uma grave 
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redução da capacidade de preservação da Amazônia. Todavia, destarte a gravidade das medidas, o 

Presidente respondeu a elas com hostilidade e descaso, afirmando que tais países possuem seus 

próprios problemas ambientais e que deveriam usar o dinheiro dos repasses com suas próprias 

questões, além de afirmar que o Brasil não precisa das doações e que elas não passam de artifícios 

para que os países intervenham na gestão da Floresta Amazônica (MAZUI; GARCIA, 2019). 

Dessa maneira, a negligência quanto as novas propostas para política ambiental brasileira, 

evidenciada por uma condutiva omissiva e imprudente do governo, contribuíram flagrantemente 

para um agravamento do quadro das queimadas na Amazônia, vez que, conforme o parecer da 

pesquisadora Erika Berenguer, não poderiam ocorrer de forma espontânea. Tendo isso em vista, é 

esse o exato contexto em que se faz necessário iniciar a discussão sobre os motivos dos incêndios 

na Amazônia representarem um crime contra a humanidade.  

Como ponto de partida, é preciso reiterar a importância do bioma amazônico frente a 

comunidade internacional, uma vez que ele é responsável por proporcionar um equilíbrio ambiental 

para todo o planeta. A Floresta Amazônica é frequentemente mencionada como uma das 

vegetações com maior potencial de realizar a evapotranspiração, um fenômeno natural que consiste 

na sua capacidade de extrair a umidade do Oceano Atlântico e transferi-la para o continente em 

forma de chuvas. Ao executar esse evento, a Amazônia assegura a circulação da umidade ao longo 

do hemisfério sul em forma de vapor d’água, de modo que garante a distribuição regular de chuvas 

pelo território. Assim, o desmatamento da Floresta pode afetar o regime de chuvas em toda a região, 

tornando o território do país mais vulnerável e propiciando longos períodos de seca. 

A Amazônia, por ser a maior floresta tropical existente no mundo, também acaba sendo 

responsável por estocar bilhões de toneladas de carbono. O armazenamento do carbono é 

importante pois estabiliza o clima no mundo, de forma que, uma vez que a Floresta é desmatada, o 

estoque do componente é liberado. Isso ocorre devido ao fato de as florestas desmatadas emitirem 

uma enorme quantidade de gases do efeito estufa para a atmosfera, causando desequilíbrios 

climáticos em escala global. Ademais, a Amazônia, ainda por representar a maior floresta tropical 

do mundo, acaba por possuir a maior biodiversidade de todas elas. Um ecossistema cuja 

biodiversidade é rica e abundante é responsável por garantir a sustentabilidade de todas as formas 

de vida que dele derivam. 
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O bioma Amazônico não é uma fonte inesgotável de bens naturais, e é por esse motivo que 

seus recursos devem ser fielmente preservados e usados de forma consciente. Possuir uma 

consciência ambiental aprimorada garante com que a população possa construir uma herança 

intergeracional positiva, de forma que as gerações atuais consigam usufruir de todos os benefícios 

dos recursos ambientais da Floresta, mas sem que o uso destes pelas populações futuras seja 

comprometido. 

Sob o ponto de vista econômico, a Floresta Amazônica também se destaca. Em razão da 

diversidade natural do bioma, a economia amazonense se torna bastante variada, e as espécies 

representam fontes importantes para a produção de medicamentos, cosméticos, alimentos, dentre 

outros. A comercialização desses produtos, além de suprir as necessidades das populações 

tradicionais, também representam um ganho econômico para elas. 

Todavia, destarte a relevância da Amazônia, conforme explicitado e exemplificado nos 

parágrafos antecedentes, a sua importância não se restringe a apenas esses aspectos mencionados. 

O bioma, além de possuir extremo destaque sob um ponto de vista ambiental, também possui muita 

importância sob o viés social. É nessa perspectiva que se acrescenta uma breve consideração a 

respeito do fato de a Amazônia estar inserida em um contexto bem mais abrangente. A Floresta 

Amazônica não deve nunca ser compreendida apenas como um meio ambiente e um ecossistema, 

mas sim como uma comunidade, uma nação.  

O conceito de nação, segundo Dallari (1998), diz respeito a indivíduos que partilham 

elementos como o uso da mesma língua, a aceitação de valores culturais comuns, assim como a 

comunidade de interesses. Dessa forma, quando várias pessoas se reúnem, sob a identidade destes 

fatores, consubstanciados em manifestações de hábitos e tradições comuns, bem como pela 

consciência nacional comum, há o surgimento de uma nação. Assim, a compreensão da Amazônia 

como uma nação parte da consciência da necessidade de preservação dos interesses dos povos que 

nela habitam. Isso se justifica, pois, apesar de existir um discurso de dominação sobre a Amazônia, 

é preciso romper com esse paradigma, posto que ela também merece ser preservada em respeito a 

proteção da sua população tradicional, a partir da concepção de que eles também são sujeitos de 

direito internacional.  

Portanto, assim como a Amazônia pode ser considerada rica por todos os seus recursos 

naturais, bem como por toda a sua importância por trazer um equilíbrio ambiental ao planeta, ela 
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também possui extrema riqueza humana, riqueza de costumes e riquezas de tradições milenares 

trazidas pelos povos tradicionais, que merecem sua devida proteção em âmbito internacional. Na 

Amazônia existe uma população, que, segundo Perani (2018, p. 211) possuem “Uma história social, 

política e econômica, com uma cultura própria, ou melhor, com várias culturas bem diversificadas 

entre si.”. 

Ante todo o exposto, como seria possível compreender qualquer forma de ataque, 

desmatamento, segregação, superexploração, bem como outras formas de dominações contra ao 

sistema amazônico, se não como um crime contra a humanidade? A resposta não poderia ser outra: 

a Amazônia representa vida, em seu sentido mais amplo. Representa vida pois um ecossistema 

preservado é fundamental para que se possa ter um desenvolvimento social sustentável e garantir 

a qualidade de vida universal. A Floresta Amazônica, como fonte de recursos naturais 

indispensáveis para a sobrevivência humana, ao ter seu território desmatado, compromete a 

qualidade de vida em âmbito global, vez que sua importância ultrapassa questões meramente 

nacionais e alcança patamares bem mais abrangentes, conforme mencionado nos parágrafos 

anteriores. A sua destruição representa um ataque ao meio ambiente, à cultura, ao bem-estar 

mundial e, principalmente, ao direito à vida.  

Conforme mencionado anteriormente por Mazzuoli (2019), o direito à vida não está 

limitado apenas à vida física, mas também no direito a todas as coisas e todos os fatores que são 

efetivamente necessários para garantir com que essa vida seja resguardada em sua plenitude. Dessa 

forma, ao incendiar a Floresta Amazônica, evidenciando um flagrante ataque a uma fonte de 

recursos à vida, tal ato se enquadra a ao próprio ataque de uma vida em si.  Assim, conforme o 

conceito de ecocídio trazido por Polly Higgins, não há como não inserir as queimadas na região da 

Floresta Amazônica neste conceito. Os incêndios são um ecocídio uma vez que representam a perda 

de um ecossistema pela ação humana e, além disso, também representam ecocídio pois alcançaram 

tal ponto que foi diminuído severamente o desfrute pacífico do território pela comunidade. Isso 

acontece a partir do ponto que seu usufruto não passa a ser feito em sua plenitude, vez que o 

desmatamento prejudica o funcionamento normal da Floresta, e impede o aproveitamento dos seus 

recursos pela população. 

Assim, ambos os fatores estão interligados: as queimadas na Amazônia e o direito à vida. 

Dessa maneira, o ecocídio e, consequentemente, as queimadas na Amazônia, podem sim ser 
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considerados crimes contra a humanidade. O enquadramento do conceito de ecocídio como um 

crime contra a humanidade poderia ser feito a partir da leitura do artigo 7°, k, do Estatuto de Roma, 

a seguir disposto: 

 

1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por “crime contra a humanidade”, 

qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, generalizado 

ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque: 

[...] 

k) outros atos desumanos de caráter semelhante, que causem intencionalmente grande 

sofrimento, ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. 

(BRASIL, 2002).  

 

Portanto, por compreender que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado 

corresponde ao direito à vida, a má gestão ambiental, evidenciada pela omissão do governo frente 

aos incêndios na Amazônia e as demais posturas negligentes adotas pelo Presidente da República, 

representa, notoriamente, um crime contra a humanidade. As queimadas culminaram na destruição 

de recursos naturais indispensáveis para a sobrevivência da comunidade, bem como na perca de 

um território para o desmatamento, de modo que impossibilita que as populações tradicionais 

exerçam sua cultura, seus costumes e seu modo de vida. À vista disso, nos termos do artigo 

supracitado, as queimadas podem ser consideradas como um ataque generalizado contra a 

população, e podem ser configuradas, também, como um ato desumano, que afeta gravemente a 

integridade física e a saúde física e mental da população.  

Ante todo o exposto, passa a ser necessária a análise de como este crime mereceria ser 

punido. Ou seja, uma vez compreendido que incêndios na Amazônia representam um ecocídio, e 

este, por sua vez, pode ser configurado como um crime contra a humanidade, passa-se agora a 

investigar, como o seu infrator responderia por tal delito. Assim sendo, poderia o atual Presidente 

da república, Jair Bolsonaro, ser responsabilizado por crime contra a humanidade frente ao 

Tribunal Penal Internacional, tendo em vistas suas posturas omissivas e negligentes em relação as 

políticas ambientais brasileiras e o posterior incêndio ocorrido na Amazônia em agosto de 2019? 
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3 O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

 

 

A análise que agora se propõe, diz respeito ao próprio Tribunal Penal Internacional. 

Investigar os seus aspectos históricos, assim como compreender o contexto em que foi criado, é o 

ponto inicial para que posteriormente se entenda do que os crimes lesa humanidade são 

constituídos. As circunstâncias nas quais o Tribunal tomou suas primeiras formas, justificam o 

posterior enquadramento dos crimes contra a humanidade no rol de delitos que são de sua 

competência. Este contraponto entre os antecedentes históricos do Tribunal e as noções básicas do 

que constituem os crimes lesa humanidade, são as análises a serem feitas neste capítulo. 

 

 

3.1 Antecedentes históricos 

 

 

O fim da II Guerra Mundial, bem como o Holocausto cometido pela Alemanha Nazista, 

foram marcos significativos para o surgimento do Tribunal Penal Internacional. Esse contexto de 

barbaridades e inúmeras violações de direitos humanos, acabou por iniciar debates sobre a 

importância de se formular uma nova concepção de Justiça Penal Internacional, objetivando 

impedir que tais atrocidades ocorressem novamente no mundo. Em função disso os Estados se 

depararam com a imprescindibilidade da criação de um Tribunal com caráter permanente e com 

capacidade para processar, julgar e punir aqueles indivíduos que cometessem crimes de tamanha 

gravidade que acabariam por violar direitos de toda a humanidade.  

Não obstante, como tentativa imediata de solucionar as barbaridades cometidas pelos 

nazistas no Holocausto, o Acordo de Londres (1946) criou o Tribunal de Nuremberg, com o 

objetivo de punir os criminosos de guerra e os crimes contra a humanidade. Essa ideia emergente 

de conferir maior proteção aos direitos humanos em âmbito internacional acabou por também criar 

um tribunal de igual natureza na antiga Iugoslávia, em razão de crimes cometidos contra minorias 

não sérvias no território, bem como um tribunal em Ruanda, para julgar o crime de genocídio 

cometido na região. A criação desses tribunais ad hoc teve diversas críticas, dentre elas, a principal, 
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dizia respeito à violação do princípio do juiz natural, que veda a criação de tribunais 

extraordinários, também conhecidos como tribunais de exceção, instituídos posteriormente ao 

cometimento de um crime. Dessa forma, o problema que os tribunais ad hoc não conseguiram 

enfrentar, consistia no fato de que os tribunais deveriam ser criados previamente, de forma a 

garantir a imparcialidade dos julgamentos, pois, caso contrário, eles também feririam garantias 

fundamentais.  

Esse foi o exato ponto de partida, que solidificou as concepções da necessidade da criação 

de um tribunal internacional de caráter permanente, imparcial e com personalidade jurídica própria, 

para julgamento dos crimes de maior gravidade cometidos após a sua entrada em vigor. Assim, em 

17 de julho de 1998, na Conferência Diplomática de Plenipotenciários das Nações Unidas, foi 

aprovado o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que constituiu o Tribunal e 

estabeleceu sua sede em Haia, na Holanda. O Brasil se tornou signatário em 7 de fevereiro de 2000, 

tendo sido o Estatuto promulgado no país por meio do Decreto n° 4.388 de 25 de setembro de 2002, 

momento em que o Brasil se tornou parte no tratado.  

 

 

3.2 Os crimes contra a humanidade 

 

 

Os crimes de competência do TPI são imprescritíveis e estão dispostos no Estatuto de Roma 

em quatro diferentes categorias: os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de 

guerra e crimes de agressão. Entretanto, esta pesquisa científica se limitará à análise apenas dos 

crimes contra a humanidade, sendo importante, em um primeiro momento, entender algumas 

questões sobre os direitos humanos, vez que os crimes contra a humanidade remetem a violações 

desses direitos em escala internacional.  

Desta maneira, no que diz respeito aos direitos humanos, Mazzuoli (2019) entende que estes 

se consubstanciam no valor que o Direito confere a todas as pessoas humanas simplesmente por 

elas existirem. Se trata do que estabelece o artigo 1° da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que estabelece que todos os seres humanos nascem com igualdade no que se refere à 

dignidade e direitos. Ademais, o autor ainda entende que os direitos humanos não se restringem a 
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estas disposições, eles também representam todas as conjunturas relativas aos fatores que 

possibilitam e efetivam tal dignidade, conforme seu entendimento a seguir disposto:  

 

De fato, tomando-se como exemplo o clássico direito à vida (direito de conteúdo liberal), 

pode-se facilmente constatar que esse direito não se limita à vida física, abrangendo 

também todos os desdobramentos decorrentes das condições que esta mesma vida deve 

ter para que seja realizada em sua plenitude. (MAZZUOLI, 2019, p. 1.257) 

 

Diante disso, é possível entender o motivo da origem histórica do TPI estar relacionada aos 

massacres realizados no período das Grandes Guerras e ao contexto de extrema supressão de 

direitos humanos. Sendo assim, o Estatuto de Roma estabeleceu, em seu artigo 7°, o que o Tribunal 

entende por crimes contra a humanidade: 

  

1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por “crime contra a humanidade”, 

qualquer um dos atos seguintes, quando cometidos no quadro de um ataque, generalizado 

ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque: a) 

homicídio; b) extermínio; c) escravidão; d) deportação ou transferência forçada de uma 

população; e) prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das 

normas fundamentais de direito internacional; f) tortura; g) agressão sexual, escravatura 

sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra 

forma de violência no campo sexual de gravidade comparável; h) perseguição de um grupo 

ou coletividade que possa ser identificado, por motivos políticos, nacionais, raciais, 

étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3°, ou em função 

de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito 

internacional, relacionado com qualquer ato referido neste parágrafo ou com qualquer 

crime da competência do Tribunal; i) desaparecimento forçado de pessoas; j) crime de 

apartheid; k) outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente 

grande sofrimento, ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física e mental. 

(BRASIL, 2002) 

 

Ao dizer “parte de um amplo ou sistemático ataque” Choukr; Ambos (2000) compreendem 

que o texto do Estatuto quis dizer que o Tribunal não apreciará os crimes classificados a menos 

que estes sejam cometidos em um contexto mais abrangente possível, envolvendo uma 

considerável quantidade de pessoas ou acontecendo sobre um amplo território. Além disso, os 

autores entenderam que também não tornará os crimes objeto de apreciação se estes não forem 

praticados envolvendo reiterados ataques “contra população civil”. 

Portanto, conclui-se que os crimes contra a humanidade são delitos de graves violações a 

direitos humanos e que afetam toda a comunidade internacional. Eles são crimes de natureza 

imperativa, de forma que obriga a responsabilização dos indivíduos que os cometerem. Tal 
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entendimento ficou materializado no julgamento do Caso Vladimir Herzog pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), disposta a seguir:   

 

Portanto, a Corte determinou que os fatos cometidos contra Vladimir Herzog devam ser 

considerados como crimes de lesa-humanidade, tal qual é definido pelo Direito 

Internacional desde, pelo menos, 1945. O fato de que a proibição de crimes de Direito 

Internacional, e crimes contra a humanidade alcançaram o status de norma imperativa de 

Direito Internacional (jus cogens) impõem ao Brasil a obrigação de investigar, julgar e 

punir os responsáveis pelas condutas mencionadas, uma vez que elas constituem uma 

ameaça à paz e à segurança da comunidade internacional (CIDH, 2018, p. 4). 

 

 Em razão dos crimes contra a humanidade estarem submetidos a uma jurisdição 

internacional, nenhuma norma de Direito Interno poderá derrogá-los. Este aspecto enquadra tais 

crimes em um patamar de normas de Direito Internacional cogentes, ou seja, normas jus cogens, 

que são normas obrigatórias e inderrogáveis pela vontade das partes ou por outras normas que não 

sejam de mesma natureza. Assim, os crimes que afetam a humanidade como um todo, criam 

obrigações internacionais erga omnes, de forma que impõem um dever manutenção e preservação 

do interesse internacional comum. 
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4 A RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE BOLSONARO SOB A ÓTICA DOS 

PRINCÍPIOS REGENTES DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

 

 

O objetivo do presente capítulo é fazer uma análise de alguns princípios regentes do 

Tribunal Penal Internacional. Este estudo tem o propósito de compreender se estes princípios 

podem ser interpretados de forma a tornar o Tribunal apto a conduzir uma investigação e uma 

posterior ação penal contra o Presidente Bolsonaro por crime contra o meio ambiente. Ao analisar 

as condutas omissivas e as atitudes negligentes do Presidente em relação às políticas ambientais do 

seu governo, bem como aos incêndios ocorridos na Amazônia no mês de agosto de 2019, o atual 

capítulo busca uma resposta para a questão de se o presidente poderia ser considerado o agente 

ativo de crimes contra a humanidade.  

 

 

4.1 A vedação à analogia 

 

 

Dentre os vários princípios que norteiam a atuação do Tribunal Penal Internacional, o 

primeiro a ser explorado, para fins de análise da possibilidade de responsabilização do atual 

Presidente por crime contra a humanidade, é o princípio nullum crimen sine lege. Em termos gerais, 

se trata do próprio princípio da legalidade que, segundo Bitencourt (2018, p. 67,68), estabelece que 

“nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem que 

antes da ocorrência desse fato exista uma lei definindo-o como crime e cominando-lhe a sanção 

correspondente”. Este é um princípio que afasta a arbitrariedade punitiva do Estado, uma vez que 

confere maior segurança jurídica ao processo penal ao vedar que haja punição por uma conduta 

que não foi previamente definida em lei como crime. 

O princípio nullum crimen sine lege está disposto no artigo 22 do Estatuto de Roma, e 

estabelece o seguinte: 

 

1. Nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável, nos termos do 

presente Estatuto, a menos que sua conduta constitua, no momento em que tiver lugar, um 
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crime de competência do Tribunal. 

2. A previsão de um crime será estabelecida de forma precisa e não será permitido o 

recurso à analogia. Em caso de ambiguidade, será interpretada a favor da pessoa objeto do 

inquérito, acusada ou condenada. 

3. O disposto no presente artigo em nada afetará a tipificação de uma conduta como 

crime nos termos do direito internacional, independentemente do presente Estatuto. 

(BRASIL, 2002).  

 

Nestes termos, a respeito do dispositivo legal supracitado, Choukr; Ambos (2000) entendem 

que o princípio possui uma sólida base no direito comprado e que é plenamente aplicável ao direito 

internacional. Assim Choukr; Ambos estabelecem o que a seguir se expõe: 

 

O princípio nullum crimen [...] é explicitamente exposto nas suas quatro diferentes formas. 

(art. 22, 24): uma pessoa somente pode ser punida por um ato que era codificado pelo 

Estatuto ao tempo de sua comissão (lex scripta), tenha sido cometido após ele ter entrado 

em vigor (lex praevia), tenha sido definido com clareza suficiente (lex certa) e não pode 

ser estendido por analogia (lex stricta). Os últimos princípios, de certeza e proibição da 

analogia, resolvem as ambiguidades em favor do acusado. (CHOUKR; AMBOS, 2000, 

p.28) 

 

À vista disso, conforme já mencionado anteriormente, nota-se que o ecocídio, e nem os 

demais crimes contra o meio ambiente, possuem previsão normativa expressa no Estatuto de Roma. 

Dessa forma, como os infratores desses delitos seriam punidos frente ao TPI? Foi em razão dessa 

indagação que, em 2016, a Procuradoria do Tribunal, ao se deparar com o aumento significativo 

dos crimes ambientais no mundo e ao perceber que eles não estão dispostos no rol de crimes de 

competência do Tribunal, decidiu por emitir um documento estabelecendo que tais infrações 

passariam a ser objeto de análise da Corte. Este documento, em concordância com o que também 

já foi mencionado anteriormente, foi intitulado Policy paper on case selection and priorisation e 

trouxe uma série de disposições a respeito dos casos que o Tribunal passará a investigar, sendo 

que, essa nova interpretação, levará em consideração a gravidade do crime e o grau de 

responsabilidade dos supostos agentes envolvidos. 

Isso passou a significar que, mesmo que os crimes contra o meio ambiente não tenham sido 

inseridos formalmente no Estatuto de Roma como parte dos crimes de competência do TPI, a sua 

Procuradoria habilitou a Corte a realizar a persecução penal dos seus infratores. Assim, os crimes 

ambientais foram equiparados aos crimes contra a humanidade, sendo que estes passaram a ser 

interpretados de maneira mais ampla, de modo a também incluir as devastações da natureza. Assim 
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sendo, este é o primeiro quesito de análise quanto à responsabilização do Presidente Bolsonaro. 

Entretanto, a dúvida que surge diz respeito ao próprio dispositivo do Estatuto de Roma que 

estabelece que um crime deve ter previsão legal expressa, sendo vedado o recurso à analogia. Dessa 

maneira, seria a habilitação do Tribunal para o julgamento de crimes contra o meio ambiente um 

afronte a esse princípio? Ou seja, a punição do Presidente pelos incêndios na Amazônia estaria 

ferindo a vedação do recurso à analogia? 

Primeiramente é necessário compreender o que se entende por analogia e por interpretação 

extensiva. De acordo com Nucci “Analogia [...] é um processo de integração do direito, utilizado 

para suprir lacunas. Aplica-se uma norma existente para uma determinada situação a um caso 

concreto semelhante, para o qual não há qualquer previsão legal”. (NUCCI, 2015). Nesse mesmo 

sentido, também estabelece Bitencourt:  

 

Com a analogia procura-se aplicar determinado preceito ou mesmo os próprios princípios 

gerais do direito a uma hipótese não contemplada no texto legal, isto é, com ela busca-se 

colmatar uma lacuna da lei. Na verdade, a analogia não é um meio de interpretação, mas 

de integração do sistema jurídico. Nessa hipótese, não há um texto de lei obscuro ou 

incerto cujo sentido exato se procure esclarecer. Há, com efeito, a ausência de lei que 

discipline exatamente a situação. (BITENCOURT, 2018, p. 291)  

 

No tocante à interpretação extensiva, Nucci entende que “É a ampliação do conteúdo da lei, 

efetivada pelo aplicador do direito, quando a norma disse menos do que deveria. Tem por fim dar-

lhe sentido razoável, conforme os motivos para os quais foi criada” (NUCCI, 2015). Assim, por 

entender que os dois termos não se confundem, vez que a analogia e a interpretação extensiva 

possuem objetos distintos, Noronha (1998, p. 75 apud BITENCOURT, 2018, p. 292) faz um 

contraponto diferenciando os dois institutos, e estabelece que:  

 

Aqui – na interpretação extensiva – o intérprete se tona o senhor da vontade da lei, 

conhece-a e apura-a, dando, então, um sentido mais amplo aos vocábulos usados pelo 

legislador, para que correspondam a essa vontade; na analogia o que se estende e amplia 

é a própria vontade legal, com o fito de aplicar a um caso concreto uma norma que se 

ocupa de caso semelhante. (NORONHA, 1998, p. 75) 

 

Desta maneira, distingue-se a analogia da interpretação extensiva pelo fato de que os dois 

institutos possuem objetos distintos: a primeira visa à aplicação de lei lacunosa; a segunda objetiva 

interpretar o sentido da norma, ampliando o seu alcance. Portanto, seria a punição do Presidente 



23 
 

pelas queimadas um recurso à analogia ou uma mera interpretação extensiva? A presente pesquisa 

defende a tese de que considerar o ecocídio como crime contra a humanidade se trata da utilização 

do recurso da interpretação extensiva, e não da analogia. Esse posicionamento se justifica e se 

mostra pertinente ao compreender que o documento de priorização emitido pelo Tribunal em 2016, 

fez apenas uma ampliação do sentido do vocábulo utilizado pelo legislador, de modo a alcançar o 

verdadeiro significado da norma, ou seja, alcançar o motivo pelo qual o Tribunal Penal Interacional 

foi criado. 

O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de acordo com o seu Preâmbulo, foi 

criado com o objetivo de punir os crimes de maior gravidade que afetam a paz, a segurança e o 

bem-estar de toda a humanidade. Assim, ao proceder a punição do Presidente pelas queimadas na 

Amazônia não configuraria analogia, vez que não se trata de a aplicação de uma norma já existente 

para um determinado crime a um caso concreto similar, para o qual não há qualquer previsão 

normativa. O que a punição de fato representaria seria a interpretação do rol de crimes contra a 

humanidade à luz das finalidades basilares que levaram a constituição do Estatuto de Roma.  

Uma vez evidenciado no capítulo antecedente que abrangência das consequências trazidas 

com a destruição do bioma Amazônico se equiparariam a um crime contra a humanidade, ao punir 

o Presidente por essa conduta, o aplicador da lei estaria aplicando uma norma levando em 

consideração que o principal objetivo do TPI é punir os infratores dos crimes de maior gravidade 

que causem um impacto em âmbito internacional. A destruição da Amazônia por meio das 

queimadas, por mais que não represente um caso que possua previsão expressa no Estatuto, merece 

ser criminalizado tendo em vista os danos que esta conduta gera na comunidade internacional. É 

em razão disso que o posicionamento defendido é que esta punição não afronta o princípio nullum 

crimen sine lege e nem a vedação ao recurso da analogia. O que a Procuradoria de fato fez, foi 

interpretar o rol de crimes contra a humanidade de forma mais ampla, de forma que o preceito 

fundamental da criação do Tribunal, que é impedir a impunidade dos infratores dos crimes de maior 

gravidade que repercutam no mundo como um todo, seja resguardado e efetivamente aplicado.  

O posicionamento adotado na presente pesquisa, que diz respeito aos crimes contra o meio 

ambiente estarem inseridos nos crimes contra a humanidade por meio da utilização da interpretação 

extensiva, também é defendido por Barbosa:  
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Vale ressaltar, no entanto, que tais crimes foram enquadrados como crimes contra a 

humanidade. Isso significa que não houve, até o presente momento, uma extensão formal 

das competências do TPI, pois não foi criado um novo crime, mas ocorreu uma evolução 

do que o Tribunal compreende por crimes contra a humanidade por meio de uma 

interpretação extensiva da tradicional concepção sobre esse crime. (BARBOSA, 2017, 

p.16) 

 

Dessa maneira, a tese aqui defendida é que a responsabilização do Presidente por ecocídio, 

tendo em vista sua conduta omissiva frente aos incêndios na Amazônia, não feriria o princípio 

disposto no artigo 22 do Estatuto de Roma. Assim, a responsabilização não afrontaria o princípio 

da legalidade, e nem a sua imposição de que, para que um indivíduo seja punido, é necessário que 

o fato por ele praticado tenha uma norma expressa que o defina como crime e que lhe atribua uma 

sanção. A punição do Presidente por ecocídio seria dada de forma legal, vez que a máxima 

defendida é que deve prevalecer os motivos pelos quais o Tribunal foi criado, de forma que, se a 

responsabilização se desse dentro desses limites, ela poderia ser considerada válida.   

Por fim, insta salientar, que este posicionamento está dentro dos limites da razoabilidade, 

pois, de acordo com Bitencourt (2018), é característico da própria ciência jurídica a admissão de 

certo grau de indeterminação no que diz respeito à produção normativa, contudo, isso não pode 

representar um abuso, evidenciado ao se utilizar excessivamente de expressões que admitam a 

análise valorativa por parte do aplicador da lei. Assim, é nesse sentido que Bitencourt (2018, p. 69) 

ainda estabelece que “O legislador não pode abandonar por completo os conceitos valorativos, 

expostos como cláusulas gerais, os quais permitem, de certa forma, uma melhor adequação da 

norma de proibição com o comportamento efetivado.” 

 

 

4.2 Os elementos psicológicos da responsabilização 

 

 

O segundo princípio que norteia a atuação do Tribunal Penal Internacional a ser analisado 

na presente pesquisa, na finalidade de investigar a possível responsabilização do atual Presidente 

da República por crime contra a humanidade, é o princípio disposto no artigo 30 do Estatuto de 

Roma. Este princípio dispõe sobre os elementos psicológicos necessários para a responsabilização 

perante o TPI, e estabelece o seguinte: 



25 
 

1. Salvo disposição em contrário, nenhuma pessoa poderá ser criminalmente 

responsável e punida por um crime da competência do Tribunal, a menos que atue com 

vontade de o cometer e conhecimento dos seus elementos materiais. 

2. Para os efeitos do presente artigo, entende-se que atua intencionalmente quem: 

a) Relativamente a uma conduta, se propuser a adotá-la; 

b) Relativamente a um efeito do crime, se propuser a causá-lo ou estiver ciente de que 

ele terá lugar em uma ordem normal dos acontecimentos. 

3. Nos termos do presente artigo, entende-se por “conhecimento” a consciência de 

que existe uma circunstância ou de que um efeito irá ter lugar, em uma ordem normal dos 

acontecimentos. As expressões “ter conhecimento” e “com conhecimento” deverão ser 

entendidas em conformidade. (BRASIL, 2002) 

 

O dispositivo mencionado faz referência aos elementos de intencionalidade do agente, isto 

é, os fatores que representam qual deve ser o seu desígnio ao cometer um delito para que o Tribunal 

tenha competência para julgá-lo. Em um primeiro momento, ao fazer uma leitura do artigo 

supracitado, entende-se que ele não admite a modalidade do dolo eventual, ou seja, não admite a 

possibilidade de atribuir a responsabilidade por um ato ilícito a uma pessoa que, mesmo não 

querendo efetivamente o resultado de uma conduta, assumiu os riscos de produzi-la. A respeito 

desse assunto, Choukr; Ambos estabelecem:  

 

A questão permanece para saber se o art. 30 exclui, per definitionem, qualquer outro 

patamar abaixo de dolo e conhecimento (ciência). De acordo com o § 2, dolo significa que 

o agente quis se engajar em uma certa conduta ou deseja causar certa consequência ou está 

consciente de que ela ocorreria no curso ordinário dos eventos. Essa definição, como 

desejado pelos redatores, excluiria outro nível de elemento subjetivo? Certamente, 

‘ausência de cuidados’ na conduta não poderia ser usada como base da responsabilidade, 

vez que sua previsão foi suprimida. O mesmo se aplica para o tema do dolus eventuailis: 

isto é um tipo de ‘dolo condicional’, com um amplo espectro de atitudes subjetivas em 

direção à produção do resultado [...]. (CHOUKR; AMBOS, 2000, p.48, 49). 

 

À vista disso, o segundo quesito de análise quanto à responsabilização do Presidente 

Bolsonaro por crime contra a humanidade diz respeito os elementos de intencionalidade de suas 

condutas. Assim sendo, o novo ponto que se passa a discutir, é se as intenções por trás de suas 

posturas omissivas e negligentes poderiam ser enquadradas de alguma forma ao dispositivo acima 

mencionado. Ou seja, a adoção de políticas ambientais imprudentes, bem como as posteriores 

queimadas ocorridas na região da Amazônia, poderia ser adequada ao requisito que estabelece que 

uma pessoa só será criminalmente responsabilizada se atuar com vontade de cometer um crime e 

conhecimento dos seus elementos materiais?  
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Quanto a isso, o que primeiro se faz pertinente entender, são as particularidades dos 

chamados crimes omissivos impróprios ou crimes comissivos por omissão. Nesses crimes, de 

acordo com Bitencourt (2018, p.455), “O agente não tem simplesmente a obrigação de agir, mas a 

obrigação de agir para evitar um resultado, isto é, deve agir com a finalidade de impedir a 

ocorrência de determinado evento”. Este elemento é o que os difere dos crimes omissivos próprios, 

onde, ainda nos termos de Bitencourt (2018), basta o não cumprimento do dever de agir para que 

o crime seja configurado, de modo que alcançar ou não o resultado não interfere na sua efetiva 

consumação. Os crimes omissivos impróprios, ou comissivos por omissão, são crimes de resultado, 

uma vez que o agente tem o dever de agir para evitar que uma repercussão ocorra.  

A respeito desses crimes, Galvão (2011, p. 305) explicita em sua obra a existência da figura 

do garantidor, que é definida como: “A pessoa especialmente indicada pela norma jurídica para 

proteger o bem jurídico, para garantir com sua intervenção que o bem jurídico não seja lesionado 

ou posto em perigo”. Galvão (2011) ainda defende que essa posição de garantidor cria uma norma 

jurídica de caráter mandamental, que possui o objetivo de orientar que uma determinada conduta 

seja realizada. Por fim, ainda de acordo com o entendimento do autor a respeito do tema, tem-se a 

seguinte consideração: 

 

Relações de parentesco ou o exercício de funções típicas de Estado podem fundamentar a 

especial obrigação de agir para proteger o bem jurídico. Vale notar, no entanto, que não é 

necessário existir dispositivo expresso atribuindo ao indivíduo tais obrigações. Basta que 

seja possível extrair-se do sistema da lei que lhe é imposta a obrigação, ainda que 

implícita, de atuação em favor do bem jurídico. (GALVÃO, 2011, p.306)  

 

Diante dessas considerações, teria o Presidente Bolsonaro o dever legal de agir, com o 

objetivo de fazer cessar as queimadas na região amazônica? Ao fazer uma análise do artigo 13, 

§2°, “a” do Código Penal (BRASIL, 1940), constata-se que o dispositivo estabelece que o dever 

de agir é responsabilidade de quem a lei atribui a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Em 

relação a essa questão, o que se defende na presente pesquisa é que, por mais que o Código Penal 

não estabeleça com rigor a necessidade da existência de um rol taxativo que disponha sobre as 

obrigações das figuras dos garantidores no que diz respeito aos crimes omissivos impróprios, é 

possível retirar da legislação pátria algumas normas mandamentais que estabelecem um dever de 
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agir. Dentre esses dispositivos, alguns versam sobre matérias ambientais e atribuem o dever de 

cuidado do meio ambiente ao Poder Público, conforme a seguir disposto: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

[...] 

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; 

[...] 

(BRASIL, 1988) 

 

Além do dispositivo acima mencionado, também é de extrema importância mencionar o 

artigo 225 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que estabelece em seu caput: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Deste modo é evidente que o Poder Público, de 

acordo com a norma que impõe uma conduta específica, bem como o Poder Executivo, por 

representar um dos três poderes públicos, tem o dever legal de evitar qualquer tipo de degradação 

que venha a atingir o meio ambiente.  

Dessa maneira, por ser o representante do núcleo diretivo de um Estado, o Presidente, chefe 

do Poder Executivo, possui uma relevância imensurável no que diz respeito às tomadas de decisões 

e nas adoções de certas políticas públicas. Assim, é certo que se enquadra na figura do garantidor, 

conforme a conceituação de Galvão (2011) e de acordo com as normas mandamentais acima 

dispostas que estabelecem um dever de agir para evitar um determinado resultado. No caso em 

questão, a norma mandamental analisada diz respeito ao dever do Poder Público em zelar por um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo que a manutenção de um meio ambiente sadio 

e preservado é a conduta que se espera após a análise dessa norma. Dessa maneira, o Presidente da 

República pode figurar como um dos garantidores dessa norma mandamental que objetiva a 

proteção do meio ambiente, vez que é uma das pessoas físicas que fazem parte do Poder Público 

em si.  

Ante todo o exposto, o Presidente Bolsonaro tinha o dever legal de agir para evitar que o 

resultado em questão – os incêndios na Amazônia – ocorressem. Entretanto, o que de fato 

aconteceu, conforme já explicitado anteriormente, foi justamente o contrário: o Presidente adotou 
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medidas de supressão de políticas ambientais, que contribuíram de maneira muito efetiva para o 

aumento dos incêndios ocorridos na Amazônia no mês de agosto e a sua rápida propagação. Assim, 

é pelos seguintes motivos que esse fato se enquadra nas considerações feitas sobre o que constitui 

um crime omissivo impróprio: o Presidente possuía o dever legal de agir, pois o direito que atribui 

a responsabilidade do Poder Público propiciar um meio ambiente ecologicamente equilibrado está 

disposta em lei, e constitui uma norma mandamental que o coloca em uma posição de garantidor 

deste direito. Isso significa que o Presidente, por ser um garantidor, tem o dever legal de evitar 

qualquer tipo de degradação que venha a atingir o meio ambiente. Assim, além de possuir a 

obrigação legal de evitar que um evento de degradação ambiental ocorra, é possível extrair como 

consequência, que o Presidente também tem a incumbência legal de não adotar posturas que 

tenham uma capacidade efetiva de resultar em um evento danoso ao meio ambiente.  

Entretanto, à vista das considerações feitas nos parágrafos anteriores, é necessário retomar 

a análise do artigo 30 do Estatuto de Roma do TPI. Persiste neste ponto a indagação a respeito de 

se a adoção de políticas ambientais imprudentes poderia ensejar responsabilização criminal sob o 

fundamento de que o indivíduo atua com vontade de cometer um crime e conhecimento dos seus 

elementos materiais.  

A respeito dessa questão, o que se julga oportuno, é a interpretação do artigo 30 do Estatuto 

de Roma de forma cumulada com o artigo 13, §2° do Código Penal Brasileiro. Dessa forma, a 

postura omissiva frente às queimadas, bem como a adoção de políticas ambientais que não estão 

de acordo com as normas mandamentais constitucionais, de acordo com o entendimento de 

Bitencourt, faz com que o Presidente seja considerado como o próprio causador das queimadas na 

Amazônia. Esse entendimento pode ser extraído da seguinte disposição:  

 

[...] se o sujeito, em virtude de sua abstenção, descumprindo o dever de agir, não obstruir 

o processo causal que se desenrola diante dele, digamos assim, é considerado, pelo Direito 

Penal, como se o tivesse causado. Isso ocorre, por exemplo, naqueles casos tão debatidos, 

quase sempre chamados pela mídia de omissão de socorro, em que médicos negam-se a 

atender determinado paciente em perigo de vida, e que em virtude dessa omissão vem a 

morrer. O crime que praticam, na verdade, não é omissão de socorro, mas homicídio, ainda 

que culposo, porque o médico tem essa especial função de garantir a não superveniência 

de um resultado letal, e esse dever lhe é imposto pela ordem jurídica. (BITENCOURT, 

2018, p. 459) 

 



29 
 

As condutas omissivas e negligentes do Presidente Bolsonaro são evidenciadas desde o 

início do seu governo ao suprimir uma série de prerrogativas que protegiam o meio ambiente, assim 

como após o efetivo aumento das queimadas ocorridas na Floresta Amazônica, onde não houve a 

adoção de qualquer medida efetiva no intuito de suprimi-las. Dessa maneira, ao se considerar o 

artigo 13, §2° do Código Penal Brasileiro, à luz do ensinamento de Bitencourt, e no sentido de 

enquadrar os elementos psicológicos da conduta do Presidente às disposições do Estatuto de Roma, 

entende-se que ele de fato atua com vontade de cometer um crime e conhecimento dos seus 

elementos materiais, a partir do momento que é considerado pelo direito penal como o próprio 

causador do resultado. Assim, ao agir com intencionalidade e conhecimento dos efeitos que uma 

política supressiva de direitos ambientais pode causar, o Presidente, ao não cumprir com sua função 

legal de garantidor de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, seria considerado como o 

próprio causador do crime lesa humanidade.  

Assim, em razão do Presidente Bolsonaro poder ser considerado culpado pelo crime contra 

o meio ambiente que, por sua vez, constitui um crime contra a humanidade, o Tribunal Penal 

Internacional estaria apto a julgá-lo. Isso se justifica por todos os argumentos apresentados nos 

parágrafos antecedentes, que, em síntese, evidenciam que os elementos psicológicos por trás das 

posturas do Presidente podem ser considerados a fim de responsabilizá-lo sob a ótica de que ele 

atuou com intenção de cometer o crime, com conhecimento dos seus elementos materiais e com 

ciência de que o resultado terá lugar em uma ordem normal dos acontecimentos, nos termos do 

artigo 30 do Estatuto de Roma.   

 

 

4.3 A irrelevância da função oficial 

 

 

O terceiro princípio que norteia a atuação do Tribunal Penal Internacional a ser considerado 

na análise da possibilidade da responsabilização do Presidente da República por crime contra a 

humanidade, é o princípio da irrelevância da função oficial. Tal princípio é consagrado pelo 

Estatuto de Roma em seu artigo 27, que se encontra a seguir exposto: 
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1. O presente Estatuto será aplicável de forma igual a todas as pessoas sem distinção 

alguma baseada na qualidade oficial. Em particular, a qualidade oficial de Chefe de Estado 

ou de Governo, de membro de Governo ou do Parlamento, de representante eleito ou de 

funcionário público, em caso algum eximirá a pessoa em causa de responsabilidade 

criminal nos termos do presente Estatuto, nem constituirá de per se motivo de redução da 

pena. 

        2. As imunidades ou normas de procedimento especiais decorrentes da qualidade 

oficial de uma pessoa; nos termos do direito interno ou do direito internacional, não 

deverão obstar a que o Tribunal exerça a sua jurisdição sobre essa pessoa. (BRASIL, 2002) 

 

A respeito do princípio fixado pelo Estatuto de Roma, entende-se que poderia, de fato, 

surgir um conflito entre as formas de interpretação as normas de direito internacional e as normas 

de direito interno que versam sobre as imunidades parlamentares, bem como sobre o foro por 

prerrogativa de função. Essas regras, por serem de âmbito interno de um Estado, acabam por variar 

de acordo com o ordenamento jurídico de cada país. Sobre esse assunto, a legislação brasileira 

garante aos membros do Congresso Nacional, ao Presidente da República, seu vice, ao Procurador 

Geral da República, assim como seus Ministros, um tratamento diferenciado em virtude do cargo 

que desempenham.  

Tais garantias, entretanto, não impedem que estes agentes respondam penalmente por seus 

atos, vez que, por mais que tenham o objetivo de garantir ampla liberdade para o desempenho de 

suas funções durante o exercício do mandato, essas vantagens não lhes garantem autonomia 

irrestrita. É por esse motivo que este privilégio não torna os agentes mencionados inalcançáveis 

pela legislação pátria, mas sim os resguarda o direito de serem julgados apenas perante o Supremo 

Tribunal Federal (STF). Quanto ao Presidente da República, a Constituição Federal (BRASIL, 

1988) estabelece em seu artigo 102, inciso I, alínea “b”, que o STF é responsável por processá-lo 

e julgá-lo nas infrações penais comuns. Ressalta-se que as infrações penais comuns são todos os 

crimes previstos no Código Penal, nas legislações extravagantes e até mesmo as contravenções 

penais.  

A respeito desse tema, Mazzuoli (2011, p. 93) entende que muitos dos crimes de 

competência do Tribunal Penal Internacional são cometidos por agentes que “Se escondem atrás 

dos privilégios e imunidades que lhes conferem os seus ordenamentos jurídicos internos”. Dessa 

maneira, o objetivo principal da criação do artigo 27 do Estatuto de Roma, foi certificar que tais 

prerrogativas não constituíssem um empecilho para a responsabilização dos agentes que as 

possuíssem. Assim, quanto a este princípio em questão, o Estatuto de Roma estabelece de forma 
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clara e inequívoca a irrelevância da função oficial que porventura seja exercida pelos indivíduos 

que cometam os crimes de competência do TPI.  

Dessa forma, ao fazer uma análise deste princípio, não se verifica grandes controvérsias a 

respeito de sua interpretação. O cargo de Presidência da República exercido por Jair Bolsonaro não 

impede que a jurisdição do Tribunal Penal Internacional recaia sobre suas condutas. Deste modo, 

uma vez compreendido que a punição por ecocídio está abrangida pela competência do TPI, bem 

como o fato das circunstancias de intencionalidade das posturas adotadas pelo Presidente o 

tornarem passível de ser punido, também é possível concluir que o cargo oficial exercido por 

Bolsonaro não é impedimento para que ele seja processado e julgado pelos incêndios ocorridos na 

região amazônica.  

Assim, à vista do que dispõe o artigo 27 do Estatuto de Roma, ressalta-se que diversos 

juristas também compartilham do entendimento consolidado pelo dispositivo, de modo que não o 

questionam e igualmente reconhecem não haver conflito entre normas de direito interno e de direito 

internacional referentes ao tema. Logo, é possível concluir que o princípio da irrelevância da função 

oficial prevalece sobre quaisquer normas de imunidades e foros privilegiados que qualquer 

ordenamento jurídico interno estabeleça. Nesse sentido, é o que estabelece Maia: 

 

As Cartas dos Tribunais Militares Internacionais e os Estatutos dos Tribunais ad hoc 

estabelecem a competência das cortes internacionais de julgar os suspeitos ou acusados de 

praticar delitos previstos pelo direito internacional, independentemente do cargo ou 

posição oficial que ocupavam no momento do crime ou posteriormente. (MAIA, 2001, p. 

75) 

 

Ainda nesta linha, Choukr; Ambos estabelecem:  

 

O Estatuto de Roma declara e aponta para os cargos de chefe de Estado ou de Governo, 

estatuindo ser irrelevante esta condição para a determinação da responsabilidade penal e, 

mais ainda, como causa de diminuição da pena. Imunidades ou procedimentos especiais, 

os quais pudessem dizer respeito à função ou cargo, não são óbice à jurisdição da Corte. 

(CHOUKR; AMBOS, 2000, p.173) 

 

Ante todo o exposto, é possível concluir que os privilégios especiais que são atribuídos ao 

Presidente Bolsonaro em função do cargo por ele exercido, não representam motivos que afastam 

a jurisdição do Tribunal Penal Internacional sobre o delito por ele cometido, de modo que este fato 
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não pode ser invocado a seu favor pelo fato de que não constitui uma tese de defesa. Por fim, é o 

que Mazzuoli (2011, p. 94) também consagra em sua obra: “De acordo com essa nova sistemática, 

não podem os genocidas e os responsáveis pelos piores crimes cometidos contra a humanidade 

acobertar-se pela prerrogativa de foro, pelo fato de que exerciam uma função pública ou de 

liderança à época do delito”.  

 

 

4.4 O caráter complementar do Tribunal 

 

 

O quarto e último princípio a ser analisado na presente pesquisa, no objetivo de 

compreender a possibilidade do Presidente Bolsonaro ser julgado por crime contra a humanidade, 

é o princípio da complementaridade. Tal princípio, conforme o próprio nome já estabelece, atribui 

o caráter complementar ao Estatuto de Roma frente às jurisdições nacionais, sendo essa premissa 

uma das disposições expressas constantes em seu artigo 1°: 

 

É criado, pelo presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional (“O Tribunal”). O 

Tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis 

pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente 

Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o 

funcionamento do Tribunal reger-se-ão pelo presente Estatuto. (BRASIL, 2002) 

 

O que este princípio preconiza é que, em um primeiro momento, deve-se ser dada a 

oportunidade para que os Estados investiguem e julguem os seus próprios criminoso quando estes 

cometerem alguns dos crimes de competência do Tribunal. Para tanto, o que o artigo 1° do Estatuto 

acaba por estabelecer, é que as atribuições do TPI só serão solicitadas em situações excepcionais e 

de forma subsidiária. Assim, no intuito de que o Tribunal não perdesse a sua competência, o 

Estatuto de Roma fixou alguns requisitos de admissibilidade que deveriam ser levados em 

consideração pela Procuradoria no momento da seleção dos casos. Dessa forma, antes do início da 

persecução penal, é feita uma análise no intuito de decidir se o caso será ou não recepcionado pela 

Corte. Esses requisitos dispostos no Estatuto levam em consideração a competência subsidiária do 
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Tribunal, e foram estabelecidas em seu artigo 17. O parágrafo primeiro do dispositivo estabelece o 

que a seguir se expõe:  

 

1. Tendo em consideração o décimo parágrafo do preâmbulo e o art. 1º, o Tribunal 

decidirá pela não admissibilidade de um caso se: 

a) O caso for objeto de inquérito ou de procedimento criminal por parte de um Estado 

que tenha jurisdição sobre o mesmo, salvo se este não tiver vontade de levar a cabo o 

inquérito ou o procedimento ou, não tenha capacidade para o fazer; 

b) O caso tiver sido objeto de um inquérito por um Estado com jurisdição sobre ele e 

tal Estado tenha decidido por não dar seguimento ao procedimento criminal contra a 

pessoa em causa, a menos que esta decisão resulte do fato de este Estado não ter vontade 

de proceder criminalmente ou da sua incapacidade real para o fazer; 

c) A pessoa em causa já tiver sido julgada pela conduta a que se refere a denúncia, e 

não puder ser julgada pelo Tribunal em virtude do disposto no parágrafo 3º do artigo 20; 

d) O caso não for suficientemente grave para justificar a ulterior intervenção do 

Tribunal.  

[...]  

(BRASIL, 2002). 

 

Vale ressaltar que o parágrafo segundo do mesmo artigo, continua a dispor a respeito dos 

requisitos de admissibilidade, e segue os mesmos fundamentos que norteiam o parágrafo que o 

antecede: 

 

2. A fim de determinar se há ou não vontade de agir num determinado caso, o 

Tribunal, tendo em consideração as garantias de um processo equitativo reconhecidas pelo 

direito internacional, verificará a existência de uma ou mais das seguintes circunstâncias: 

a) O processo ter sido instaurado ou estar pendente ou a decisão ter sido proferida no 

Estado com o propósito de subtrair a pessoa em causa à sua responsabilidade criminal por 

crimes da competência do Tribunal, nos termos do disposto no artigo 5o; 

b) Ter havido demora injustificada no processamento, a qual, dadas as circunstâncias, 

se mostra incompatível com a intenção de fazer responder a pessoa em causa perante a 

justiça; 

c) O processo não ter sido ou não estar sendo conduzido de maneira independente ou 

imparcial, e ter estado ou estar sendo conduzido de uma maneira que, dadas as 

circunstâncias, seja incompatível com a intenção de levar a pessoa em causa perante a 

justiça; 

[...]  

(BRASIL, 2002) 

 

À vista disso, o que é possível extrair do texto legal, é que o Tribunal apenas intervirá nos 

casos de maior gravidade e relevância, sempre observando se há incapacidade do Estado-parte em 

proceder à persecução penal do criminoso, ou caso lhe falte disposição em fazê-la. Ademais, o 

Tribunal também intervirá nos casos que o Estado-parte permanecer inerte frente a sua jurisdição 
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ou atuar retardando o procedimento criminal, ou até mesmo, caso profira uma decisão com a 

intenção de subtrair o acusado da justiça. Assim, a atuação do Tribunal não antecede a jurisdição 

nacional, onde vige o direito interno de cada Estado-parte, mas apenas a complementa. Nesse 

sentido, é o que estabelece Maia (2001, p. 79), que compreende a importância do artigo supracitado 

por entender que este atribui ao Tribunal “A decisão sobre a admissibilidade de um caso, quando 

verificado se existe demora injustificada em um processo ou ausência de independência ou 

imparcialidade das autoridades judiciais domésticas”. Esta se trata da mesma diretriz aceita por 

Mazzuoli, que conclui:  

 

Consagrou-se, portanto, o princípio da complementaridade, segundo o qual o TPI não 

pode interferir indevidamente nos sistemas judiciais nacionais, que continuam tendo a 

responsabilidade primária de investigar e processar os crimes cometidos por seus 

nacionais, salvo nos casos em que os Estados se mostrem incapazes ou não demonstrem 

efetiva vontade de punir os seus criminosos. (MAZZUOLI, 2011, p. 49) 

 

Assim, ao levar em consideração o artigo 1° e o artigo 17 do Estatuto de Roma, bem como 

os entendimentos dos autores mencionados, o último ponto de indagação a respeito da possibilidade 

do Presidente Bolsonaro ser julgado por ecocídio frente ao TPI, é se o Tribunal teria competência 

para julgá-lo sob a ótica do princípio da complementaridade. Ou seja, a pergunta que agora se 

pretende responder é: o Brasil, como Estado-parte e signatário do Estatuto de Roma, tem exercido 

a sua jurisdição interna no intuito de levar o Presidente à justiça? Para que essa pergunta seja 

respondida, é necessário analisar alguns fatores, quais sejam: se o Brasil tem capacidade para 

processar e julgar o Presidente, bem como se o país tem disposição para tanto. 

Isto posto, ao fazer uma análise do ordenamento jurídico brasileiro, é importante mencionar 

a Lei N° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Essa lei possui um capítulo 

tipificando atitudes consideradas crimes contra o meio ambiente, dentre elas, há o crime de destruir 

ou danificar florestas consideradas de preservação permanente e o crime de provocar incêndio em 

mata ou floresta. Entretanto, por mais que essa lei estabeleça uma série de práticas que caracterizam 

crimes contra o meio ambiente, e que, em um primeiro momento, poderiam ser enquadradas ao 

caso estudado na presente pesquisa, tais posturas não podem ser confundidas com o ecocídio. De 

acordo com Polly Higgins (2012, p. 3), conforme já mencionado no segundo capítulo da presente 
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pesquisa, o ecocídio é a destruição do ecossistema de um determinado território pela ação humana 

o por outras causas, sendo o maior pressuposto dele, o impedimento do uso pacífico do território 

pelos seus habitantes.  

Dessa maneira, por mais que a Lei N° 9.605 (BRASIL, 1998) criminalize as queimadas e 

as demais danificações às florestas, essa legislação é insuficiente para abranger todas as posturas 

do Presidente. Isso ocorre a partir do momento em que se percebe que não é apenas o ato de 

provocar incêndio em mata ou floresta que merece ser punido, mas sim todos as consequências que 

sucedem esse evento. O caso estudado na presente pesquisa, não se trata de mera queimada ocorrida 

na Floresta Amazônica, se trata, na verdade de um ecocídio, vez que, em decorrência dos incêndios, 

uma grande parcela do ecossistema amazônico foi destruída. Além disso, é fato que essa destruição 

impede o uso e o desfrute pacífico do território tanto pela população local como pela mundial, 

tendo em consideração a vasta abrangência que a utilização dos recursos da Floresta pode alcançar. 

Ademais, também é importante ressaltar, que a Câmara dos Deputados aprovou em junho 

de 2019 o Projeto de Lei N° 2787, que propõe uma alteração à Lei N° 9.605 (BRASIL, 1998), no 

objetivo de tipificar o crime de ecocídio e a conduta dos responsáveis pelos desastres relativos aos 

rompimentos de barragens. Esse projeto de lei foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados 

após o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho em janeiro do mesmo ano. O artigo 2º 

do Projeto de Lei N° 2787 (BRASIL, 2019) estabelece que a Lei de Crimes Ambientais passaria a 

vigorar acrescida do artigo 54-A, que possui a seguinte redação: “Art. 54-A. Dar causa a desastre 

ecológico pela contaminação atmosférica, hídrica ou do solo, pela destruição significativa da flora 

ou mortandade de animais, que gere estado de calamidade pública: Pena – reclusão de 4 (quatro) a 

20 (vinte) anos e multa”. Ao ter isso em consideração, os incêndios ocorridos na região amazônica 

poderiam ser enquadrados na parte do texto que criminaliza o ato de causar um desastre ambiental 

em virtude da destruição significativa da flora, gerando um consequente estado de calamidade 

pública. Entretanto, por mais que já tenha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, Projeto de 

Lei N° 2787/ 2019, segue, até a presente data, aguardando apreciação pelo Senado Federal.  

Dessa maneira, ao retomar a indagação inicial que fundamenta este subcapítulo, a 

justificativa para uma análise do ordenamento jurídico brasileiro é compreender se ele torna ou não 

o Brasil apto a processar e julgar o atual Presidente da República pelas queimadas ocorridas na 

Amazônia. Assim, o que se entende após este estudo, é que o Brasil não possui legislação sólida o 
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suficiente para tornar o país capaz de promover um inquérito, bem como uma consequente ação 

penal com o intuito de punir o Presidente pelo desastre ocorrido. Assim sendo, em razão do Brasil 

não possuir capacidade para promover a persecução penal, o princípio da complementaridade 

poderia ser afastado, de modo que a jurisdição do Tribunal Penal Internacional seria aplicada não 

em caráter complementar à jurisdição nacional, mas sim de forma plena e imediata, tendo em vista 

a insuficiência da legislação pátria frente ao caso estudado.  

Portanto, o princípio da complementaridade garante aos Estados-parte do Estatuto de Roma 

a possibilidade de processar e julgar os seus próprios infratores. Isso é resguardado pelo referido 

Estatuto uma vez que o Tribunal só tem competência para atuar em ultima ratio, e em caráter 

complementar à jurisdição de direito interno. Assim, o que a presente pesquisa conclui, é que 

Tribunal, ao realizar o juízo de admissibilidade frente ao caso dos incêndios na Floresta 

Amazônica, deverá optar por recepcionar o caso tendo em vista a insuficiência da legislação 

brasileira em proceder uma punição ao Presidente pelo crime de ecocídio. Isto posto, também é 

possível concluir, pela última análise a um dos princípios dispostos no Estatuto de Roma, que o 

TPI pode de fato ser considerado apto a processar e julgar o Presidente Bolsonaro por crime contra 

a humanidade.  
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5 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A DENÚNCIA POR INCITAÇÃO AO 

GENOCÍDIO 

 

 

Antes das considerações finais da presente pesquisa, é pertinente realizar uma breve 

ponderação a respeito da recente representação contra o Presidente Bolsonaro perante o Tribunal 

Penal Internacional. No dia 27 de novembro de 2019, o Coletivo de Advocacia em Direitos 

Humanos e a Comissão Arns, ambos grupos que atuam na defesa dos direitos humanos, elaboraram 

uma denúncia formal contra o Presidente da República por crimes contra a humanidade e incitação 

ao genocídio das populações indígenas. A queixa apresentada à Procuradoria do TPI requer a 

investigação do Presidente sob o fundamento de que ele estaria cometendo o ilícito previsto no 

artigo 6° e no artigo 7° do Estatuto de Roma. De acordo com Choukr; Ambos (2000), o artigo 6° 

do referido Estatuto apenas repetiu a definição do crime de genocídio que foi fixada pela 

Convenção de Genocídio do ano de 1945. A respeito desse tema, os autores afirmam: 

 

[...] “genocídio” significa qualquer dos atos cometidos com intenção de destruir, no todo 

ou em parte, uma nação, etnia, raça ou grupo religioso, tais como: (a) matar membros do 

grupo; (b) causar prejuízos à saúde física ou mental dos membros do grupo; (c) 

deliberadamente afligir as condições de vida do grupo, de modo calculado, visando a 

causar sua destruição total ou parcial; (d) impor medidas tendentes a evitar nascimentos 

dentro do grupo; (c) realizar transferência forçada de crianças de um grupo para outro. 

(CHOUKR; AMBOS, 2000, p.198, 199) 

 

Entretanto, o que os juristas que elaboraram a denúncia alegam, é que ela possui um caráter 

majoritário de advertência, de modo que o objetivo principal que ela veicula é fazer com que uma 

notificação formal seja dada à Procuradoria do TPI a respeito de algumas posturas adotadas pelo 

Presidente da República do Brasil desde o início do seu mandato. De acordo com Santos (2019), a 

petição da denúncia feita ao TPI, está fundada em “Uma série de ações, omissões e discursos do 

Presidente que geram uma situação de incitação ao genocídio e crimes contra a humanidade por 

conta de violações de povos indígenas e tradicionais no Brasil” (Informação verbal)5. Além disso, 

                                                           
5 Informação fornecida por Juliana Vieira dos Santos, em entrevista ao site Agência Pública em São Paulo, 
novembro de 2019. Disponível em: <https://apublica.org/2019/11/e-muito-triste-levar-um-brasileiro-para-o-
tribunal-penal-internacional-diz-co-autora-da-peticao/>. Acesso em:  
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a advogada ainda acrescenta que a queixa possui a narrativa de uma série de situações concretas 

protagonizadas pelo Presidente Bolsonaro, tais como “O desmonte das políticas públicas de 

proteção a direitos socioambientais e das estruturas de fiscalização ambiental no Brasil” 

(Informação verbal) 6 

Dessa forma, a principal proposta da denúncia é trazer ciência à Procuradoria do Tribunal 

de que, se as tentativas de esvaziamento de políticas ambientais praticadas por Bolsonaro 

continuarem, a situação atualmente vivenciada pelas populações tradicionais chegará ao crime de 

genocídio. Além disso, a queixa ainda enfatiza que as omissões e negligências perpetradas no 

governo Bolsonaro resultaram na destruição da Floresta Amazônica e no ataque a povos 

tradicionais. No entendimento dos juristas que redigiram a petição, os incêndios na Amazônia 

geram consequências imensuráveis tanto ao meio ambiente em si, quanto às populações que 

habitam nas terras desmatadas. Segundo eles, as populações indígenas representam a parte da 

população que está sendo cada vez mais negligenciada pelas novas políticas ambientais e pelos 

discursos de exclusão adotadas pelo Presidente da República. 

Assim, Santos ainda explicita que a petição apresentada à Procuradoria solicita a abertura 

de um inquérito, tendo ele a finalidade de que o Tribunal realize uma investigação acima dos fatos 

expostos, para, após isso, se decidir sobre recepcionar o caso e realizar o seu processamento. Além 

disso, a petição ainda dispõe sobre a ineficiência do Brasil em realizar a denúncia do Presidente e 

proceder nas suas investigações de seus atos, vez que entende que se trata de um caso em que urge 

a atuação de um Tribunal independente e imparcial. A respeito disso, Santos afirma: 

 

O Presidente Bolsonaro tem demonstrado pouco ou nenhum apreço à independência das 

instituições. Isso fica comprovado pelas sucessivas interferências na Polícia Federal; com 

uma mudança de liderança na investigação de seu próprio filho (o senador Flávio 

Bolsonaro); ou mesmo na nomeação de um procurador geral da República (Augusto Aras) 

completamente alinhado as suas ideias, em total desrespeito à lista tríplice que a instituição 

providencia. (Informação verbal)7 

 

                                                           
6 Informação fornecida por Juliana Vieira dos Santos, em entrevista ao site Agência Pública em São Paulo, 
novembro de 2019. Disponível em: <https://apublica.org/2019/11/e-muito-triste-levar-um-brasileiro-para-o-
tribunal-penal-internacional-diz-co-autora-da-peticao/>. Acesso em:  
7 Informação fornecida por Juliana Vieira dos Santos, em entrevista ao site Agência Pública em São Paulo, 
novembro de 2019. Disponível em: <https://apublica.org/2019/11/e-muito-triste-levar-um-brasileiro-para-o-
tribunal-penal-internacional-diz-co-autora-da-peticao/>. Acesso em: 
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Ademais, a denúncia, ao solicitar a abertura do inquérito, apresenta uma série de condutas, 

evidenciadas por ações e omissões praticadas pelo Presidente, que configurariam a incitação ao 

genocídio e o cometimento de crimes lesa humanidade. Dentre elas, destaca-se a  insuficiência na 

resposta e na posterior responsabilização pelos incêndios ocorridos na Amazônia; a edição de uma 

medida provisória que autoriza o desmatamento ambiental caso os órgãos ambientais não emitam 

um parecer em um determinado período de tempo, bem como o discurso de exclusão aos direitos 

da população indígena ao afirmar que é a demarcação de suas terras nos Estados que os impedem 

de se desenvolverem economicamente (STOCHERO, 2019). Portanto, Santos conclui a 

fundamentação da petição ao afirmar: 

 

 A grande questão aqui para nós é que Bolsonaro resolveu destruir a Amazônia a pretexto 

do desenvolvimento da região, áreas onde residem povos indígenas tradicionais, atacando 

as áreas demarcadas e incitando garimpo e agropecuária nestas áreas. As suas falas têm 

consequências e devem ser analisadas. (Informação verbal)8 

 

Assim, o que se pretende com a análise feita no presente capítulo, é compreender que a 

denúncia realizada à Procuradoria do TPI contra o Presidente Bolsonaro possui fundamentos muito 

semelhantes com os defendidos na presente pesquisa. Por mais que a o texto da petição priorize o 

caráter genocida das queimadas na Amazônia como fundamento da responsabilização do 

Presidente frente ao TPI, a base do entendimento adotado pelos juristas segue a mesma lógica que 

conduziu a atual investigação científica. O fato em comum defendido, é que os incêndios ocorridos 

na Floresta Amazônica, representam crimes de maior gravidade, que afetam a comunidade como 

um todo, de modo que é certa a competência material da Corte no caso em questão. Da mesma 

forma que também é comum o entendimento de que o bioma amazônico possui tamanha 

significância e relevância, que a sua destruição representa tanto um crime contra a humanidade 

como um crime de genocídio às populações tradicionais que habitam no território. Dado que a sua 

destruição sujeita as populações tradicionais a deixarem de exercer o seu modo de vida, bem como 

impede desfrute dos seus recursos que são postos à disposição da comunidade, ferindo, assim, o 

próprio direito à uma vida digna. 

                                                           
8 Informação fornecida por Juliana Vieira dos Santos, em entrevista ao site G1 em São Paulo, novembro de 2019. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/11/28/comissao-denuncia-bolsonaro-ao-
tribunal-penal-internacional-por-supostamente-promover-ataques-contra-os-povos-indigenas.ghtml> 
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Por fim, ressalta-se que a petição de denúncia encaminhada ao Tribunal Penal Internacional, 

possui grande importância para dar amparo ao que se defende na presente pesquisa. O fato de a 

denúncia ter sido encaminhada à Procuradoria, significa que os juristas que a desenvolveram 

entendem que as posturas adotadas pelo Presidente constituem infrações que merecem ser 

apreciadas pelo Tribunal. Isso significa que há a partilha do entendimento defendido no presente 

estudo, que é materializado no fato de que uma flagrante violação ao direito de se usufruir de meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, constitui um ato que gera consequências em esfera mundial. 

E é em razão disso, que o Presidente merece ser responsabilizado por seus atos em âmbito 

internacional. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento do presente estudo viabilizou uma análise dos pontos iniciais que 

devem ser levados em consideração para proceder na responsabilização internacional de um 

indivíduo. Quando alguém comete um crime de maior gravidade, que repercute na esfera 

internacional como um todo, é certo que esta conduta merece a atenção das cortes internacionais. 

Dessa forma, é em virtude disso, que o propósito principal do presente estudo, foi investigar a 

possibilidade de responsabilização do Presidente Bolsonaro pela prática de ecocídio, tendo em vista 

suas reiteradas condutas omissivas e negligentes quanto às políticas ambientais do país, ao mesmo 

passo em que se analisaria se as consequentes queimadas que atingiram a região amazônica 

ensejariam seu julgamento perante o Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade.  

Dessa forma, é por entender que as condutas do Presidente, bem como os incêndios na 

Floresta Amazônica representarem fatos que têm sua devida repercussão no âmbito internacional, 

que o presente estudo se propôs a investigar uma série de fatores no objetivo de concluir se o 

Tribunal Penal Internacional poderia acolher o caso e exercer a sua jurisdição sobre ele. Assim, 

esta pesquisa científica traçou metas específicas no sentido de analisar os princípios basilares que 

norteiam a atuação do Tribunal e se estes poderiam ser interpretados no sentido de tornar a corte 

apta a processar e julgar o Presidente Bolsonaro. 

O primeiro princípio apreciado foi o da vedação à analogia, disposto no artigo 22 do 

Estatuto de Roma. O objetivo da análise foi compreender as controvérsias existentes a respeito da 

ausência de previsão expressa do ecocídio no Estatuto de Roma, e como esse fato repercutiria ao 

caso das queimadas na Amazônia. Ao final dessa primeira análise, a conclusão que foi obtida é a 

que, por mais que falte previsão expressa de crimes contra o meio ambiente no referido Estatuto, o 

documento de priorização de casos emitido pela Procuradoria do TPI, teve a intenção possibilitar 

a interpretação extensiva dos crimes lesa humanidade.  

Assim, a tese defendida é que a interpretação extensiva não feriria o princípio da vedação 

à analogia, vez que o objetivo principal do Tribunal é punir os crimes de maior gravidade que 

afetam a paz, a segurança e o bem-estar de toda a humanidade. Por esse motivo, a punição do 

Presidente por ecocídio, por mais que não tenha previsão expressa no Estatuto, não feriria a 



42 
 

legalidade, vez que interpretar o rol dos crimes contra a humanidade de forma mais ampla, é 

garantir a implementação dos preceitos fundamentais da criação do Tribunal. Assim, levar o 

Presidente à justiça internacional pelos incêndios ocorridos na Amazônia, seria dada dentro da 

legalidade, tendo em vista que a máxima defendida pelo Tribunal é a prevalência dos motivos pelos 

quais ele foi criado, que é evitar a impunidade daqueles que cometem os crimes que afetam toda a 

comunidade internacional. 

O segundo princípio investigado diz respeito aos elementos de intencionalidade de um 

agente ao cometer o crime para que este seja passível de punição frente ao TPI. Esse princípio se 

encontra disposto no artigo 30 do Estatuto de Roma, e ele foi analisado no objetivo de compreender 

se as condutas omissivas e negligentes do Presidente configurariam ações que ensejariam seu 

julgamento perante o Tribunal Penal Internacional. O que o Estatuto acaba por estabelecer, é que 

os indivíduos só poderão ser criminalmente responsabilizados se atuarem com vontade de cometer 

o delito e com conhecimento dos seus elementos materiais. Após esse estudo, a conclusão obtida, 

é que o artigo 30 do Estatuto de Roma deveria ser interpretado de forma conjunta com o artigo 13, 

§2° do Código Penal Brasileiro. Isso pois deve-se levar em consideração a existência dos crimes 

omissivos impróprios, que são aqueles delitos onde o agente que o pratica possui a obrigação legal 

de agir para evitar um resultado, vez que a lei lhe atribui o status jurídico de garantidor.  

Dessa forma, a tese defendida é que o Presidente, de acordo com as atribuições que a 

Constituição Federal lhe atribui, tem o dever legal de agir no intuito de garantir um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para toda a população. Essa norma mandamental, se descumprida, 

coloca o Presidente Bolsonaro na posição de um agente que pratica um crime omissivo impróprio. 

Desse modo, o posicionamento defendido na presente pesquisa, é que o Presidente deve 

considerado como o próprio causador do resultado e, por isso, ser considerado, de acordo com o 

artigo 30 do estatuto, como se tivesse agido com intencionalidade e conhecimento dos elementos 

do crime. 

O terceiro princípio que norteia a atuação do Tribunal, e que foi analisado neste estudo, é o 

princípio da irrelevância da função oficial, cuja previsão expressa se encontra no artigo 27 do 

Estatuto de Roma. A respeito desse princípio, a conclusão obtida após a sua investigação, é que 

não existem grandes controvérsias a respeito da sua interpretação. O Estatuto de Roma é claro e 

preciso ao estabelecer que nenhum privilégio ou imunidade concedida aos criminosos, pelos seus 
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respectivos ordenamentos jurídicos internos, constituem motivos para o afastamento da sua 

jurisdição. Dessa maneira, o cargo de Presidente da república exercido por Bolsonaro não constitui 

tese de defesa a ser invocada no sentido de excluir a atuação do TPI frente ao delito por ele 

cometido. 

O último princípio proposto à análise pela presente investigação científica, é o princípio da 

complementaridade. Este princípio foi consagrado pelo artigo 1º do Estatuto de Roma e estabelece 

que o TPI apenas atuará em ultima ratio, ou seja em situações excepcionais onde os Estados-parte 

não demonstrem capacidade para processar e julgar os seus próprios criminosos com base em seus 

respectivos ordenamentos jurídicos. Assim, o Estatuto estabelece no seu artigo 17 quais são os 

requisitos de admissibilidade levados em consideração pela procuradoria do Tribunal ao realizar a 

análise de seleção de seus casos. Assim, de acordo com o que dispõem os dois dispositivos legais, 

o Brasil somente perderia a competência originária de exercer sua jurisdição interna sobre seus 

próprios infratores caso se mostrasse incapaz de fazê-lo ou permanecesse inerte demonstrando que 

não possui intenção de realizar a investigação.  

À vista disso, a última tese defendida, no sentido de levar o Presidente à justiça perante o 

TPI, reside no entendimento a respeito da incapacidade do Brasil em levar a frente o processo. Isso 

se justifica tendo em vista a insuficiência da legislação ambiental nacional, que não possui 

abrangência suficiente para que a conduta do Presidente seja a ela enquadrada. Assim, devido ao 

fato do país se mostrar incapaz em promover a persecução penal com base em sua própria 

jurisdição, a tese defendida é que o princípio da complementaridade poderia ser afastado. Dessa 

maneira, as normas e regras dispostas no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional seriam 

aplicadas de forma plena e imediata, e não de forma complementar. 

Ante todo o exposto, a conclusão final obtida pela presente pesquisa é que a 

responsabilização do Presidente Bolsonaro pelo cometimento de crime contra a humanidade 

perante o Tribunal Penal Internacional se trata de uma medida de justiça, que deve assim se impor. 

O estudo convergiu para esse posicionamento, tendo em vista que os incêndios ocorridos na região 

da Amazônia representam um flagrante ataque contra o direito à vida. A Floresta Amazônica 

representa uma fonte de recursos naturais que são indispensáveis à sobrevivência humana, de forma 

que a sua destruição, compromete a qualidade de vida em âmbito global e representa um ataque ao 

direito à vida. O direito à vida, por sua vez, não é compreendido como o resguardo da vida em si, 
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mas também do direito de todos os demais fatores e todas as demais coisas que são indispensáveis 

para que essa vida seja mantida em sua plenitude e integridade. Assim, ao adotar posturas que 

podem ser consideradas como um ataque uma fonte de recursos à vida, o Presidente Bolsonaro 

pode ter suas atitudes consideradas como um ataque a uma vida em si, de modo que resta 

configurado o crime lesa humanidade. 

As normas que dispõem sobre os crimes contra a humanidade, também podem ser 

consideradas como normas de ordem moral e de ordem de boa convivência internacional. Essas 

normas podem, portanto, ser consideradas normas cogentes de direito internacional, que são 

normas imperativas, aceitas por toda a comunidade internacional e cuja derrogação só pode ser 

feita por uma outra norma de mesma natureza. Trata-se das normas de direito internacional jus 

cogens, que são normas cuja importância dos direitos que elas resguardam, lhes atribuem caráter 

erga omnes, de modo que todos os Estados devem sempre movimentar seus esforços no sentido de 

cumpri-las, pois, caso contrário, poderiam ser responsabilizados pela sua violação.  

Por fim, acredita-se que, em virtude da existência dessas normas de direito internacional 

cogentes, todos os Estados deveriam zelar pela proteção do meio ambiente, uma vez que este é 

considerado um patrimônio de todas as nações. É por esse motivo que, tanto pela ordem moral 

como de boa convivência internacional o meio ambiente ecologicamente equilibrado merece ser 

resguardado por toda a importância que ele representa. A Amazônia é considerada vida, em seu 

sentido mais abrangente, tanto literal como abstrato. Assim, ao defender o seu território dos 

presentes e futuros desmatamentos, seria como defender o próprio corpo, e até mesmo a própria 

essência humana.  
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