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RESUMO

O artigo trata sobre a incorporação do Estatuto de Roma ao ordenamento jurídico brasileiro. O Direito Penal Internacional teve sua origem em 
1648 com o Tratado de Vestifália, contudo foi apenas em 1998, através do Estatuto de Roma que foi criado o Tribunal Penal Internacional. O 
Tribunal Penal Internacional foi criado para exercer funções jurisdicionais relacionadas aos crimes mais graves contra os direitos humanos durante 
os conflitos armados: genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão e contra humanidade, contidos no Artigo 5º, inciso I, Estatuto de Roma. 
Diferentemente da Corte Internacional de Justiça, que julga Estados, a competência do Tribunal Penal Internacional vincula-se ao princípio da 
personalidade ativa ligado à nacionalidade do autor da infração. O Tribunal entra em vigor em 2002, com a participação de 122 países. O Brasil 
aderiu ao Estatuto de Roma em 2002, através do Decreto nr  4.388/02, que prevê em seus dois primeiros artigos que o Estatuto de Roma deve ser 
cumprido integralmente como nele está inscrito e qualquer alteração ou ajuste do acordo está sujeita à aprovação do Congresso Nacional, 
incluindo o Brasil no quadro de Estado signatário. Entretanto, aparentemente, existem conflitos entre a Constituição Federal do Brasil/88 e 
algumas previsões contidas no Estatuto de Roma. Como exemplo, o Estatuto prevê pena perpétua quando justificada pela gravidade dos fatos. 
Em contrapartida, a Constituição Federal/88, em seu artigo 5º, XLVII, b, proíbe tal cominação. Dessa forma o presente artigo tem como objetivo 
analisar possíveis conflitos entre as cláusulas existentes no Estatuto de Roma e o nosso ordenamento jurídico. Para esse fim foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica baseada em fontes primárias (leis) e em fontes secundárias (doutrina e jurisprudência). Além disso foi realizada uma análise 
dos projetos de lei existentes no Congresso Nacional que tratam do assunto. O trabalho chega à conclusão que a recepção do referido diploma 
ocorreu em consonância com princípios elencados na Carta Magna pátria. Por isso, os conflitos suscitados entre o Estatuto de Roma e a 
Constituição Federal são apenas aparentes, não havendo, portanto, que se falar em incongruência entre o ordenamento jurídico interno e o 
internacional, estabelecido pelo Tribunal.
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