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RESUMO

O tema abordado visa analisar se é possível a atuação do Tribunal Penal Internacional sobre o Estado Islâmico a fim de frear seus ataques 
terroristas no âmbito do Oriente e no Ocidente. O trabalho analisa se a submissão ao TPI compromete a soberania dos Estados signatários do 
Estatuto de Roma; se o Estado Islâmico pode ser considerado um novo tipo de terrorismo; se a jurisdição do Tribunal Penal Internacional pode 
atingir o Estado Islâmico e, por fim, se é possível punir os países signatários do Estatuto de Roma que abdicam da competência do Tribunal Penal 
Internacional e utilizam a força para combater o Estado Islâmico. O trabalho tem como justificativa a relevância social diante do crescente 
número de refugiados no mundo e a atualidade do tema ante a notória opressão do Estado Islâmico sobre os indivíduos que habitam o local sob o 
seu domínio e os recentes ataques terroristas no Ocidente de sua autoria.  Esse artigo tem como principal objetivo analisar a possibilidade de 
jurisdição do Tribunal Penal Internacional sobre o Estado Islâmico. O Tribunal é o único instrumento jurídico existente capaz de punir os que 
cometem crimes elevados a caráter universal pela Comunidade Internacional. O tema proposto é tratado pelos doutrinadores e cientistas diante 
da sua atualidade e recentes ataques terroristas da organização terrorista no Ocidente e no Oriente. O trabalho refere-se, principalmente, sobre a 
eficácia da jurisdição do Estatuto de Roma, expondo as características peculiares do Estado Islâmico e a possibilidade de punição dos países 
ocidentais atacados pelo Estado Islâmico que preferem o uso da força em detrimento do uso do instrumento jurídico legal. Sendo assim, o 
objetivo do presente trabalho é analisar se existe a possibilidade de jurisdição do Tribunal Internacional Penal sobre os líderes e executores de 
crimes do Estado Islâmico.  A metodologia de trabalho aplicada será a pesquisa bibliográfica com a utilização de livros e artigos científicos que 
tratam da matéria, buscando, dessa forma, consubstanciar o mesmo, com a opinião de doutrinadores e pesquisadores acerca do tema.  Para 
atingir tais objetivos, há necessidade de, primeiramente, conceituar o que é Tribunal Penal Internacional, explicar o contexto de sua criação e 
apontar os principais dispositivos do Estatuto de Roma pertinentes à elaboração do trabalho, sobretudo os que mencionam as regras de sua 
atuação. Há necessidade, ainda, de analisar o conceito de Estado Islâmico, seus objetivos e as características que o diferencia das demais 
organizações terroristas e relatar os ataques por ele perpetrados. Dando continuidade ao tema, é necessária a análise das condições prévias de 
atuação do Tribunal Penal Internacional a fim de avaliar se é possível o exercício da sua jurisdição sobre o Estado Islâmico e, por fim, prescinde 
analisar a possibilidade de punição pela Comunidade Internacional dos Estados Ocidentais atacados pelo Estado Islâmico que usam a força em 
detrimento do julgamento pelo Tribunal.  A pesquisa chega à conclusão que a jurisdição do Tribunal Penal Internacional é limitada, pois não é 
universal. Isso porque a jurisdição abrange, em regra, os países signatários do Estatuto de Roma ou os países que reivindicam a sua jurisdição de 
forma ad hoc, dependendo, ainda que a nacionalidade do suspeito seja a do país em que cometeu o crime.  Ademais, o Tribunal Penal 
Internacional atua de forma complementar à jurisdição penal nacional em caso de incapacidade de investigação e de efetivação da persecução 
penal do Estado em cujo território ocorreu o crime, não violando, assim, a soberania do país signatário do tratado. Desse modo, nota-se que se 
torna um meio ineficaz de combate à impunidade na prática de crimes de caráter universal, diante da impossibilidade de abarcar os países não 
signatários do Estatuto de Roma. Por fim, verifica-se que no momento em que compromissos firmados pelos países através da Carta das Nações 
Unidas para assegurar a paz e a segurança internacional são descumpridos, não há previsão legal de punição do país dissidente, razão pela qual a 
comunidade internacional tão somente espera que os países signatários de tratados internacionais pautem a sua conduta na cooperação 
internacional.
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