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Maia e Lemos 

Introdução

O Tribunal Penal Internacional (TPI) é uma organização internacional de cará-

ter jurisdicional, criado em 1998 para julgar pessoas responsáveis por crimes 

de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de agressão. O Estatuto de Roma 

que criou o Tribunal entrou em vigor em 2000, após a sexagésima ratificação do tratado01.

No inicio das negociações para a criação do TPI, o governo Clinton manifestou apoio 

público à criação do mesmo, mas nos bastidores os representantes do seu governo adotaram um 

conjunto de medidas para adiar a Conferência de Plenipotenciários e limitar a competência do 

Tribunal. Ao final de seu mandato, Clinton assinou o tratado de Roma com uma recomendação 

expressa ao seu sucessor que não procedesse com os tramites para a ratificação do documento02. 

O governo Bush iniciou seu mandato anulando a assinatura do Estatuto de Roma – medida 

com forte conotação política, uma vez que a assinatura não obriga o país ao cumprimento dos ter-

mos do tratado. A partir disso, muitas medidas foram adotadas para minar a atuação do TPI. Ana-

listas e ativistas de direitos humanos passaram a designar a política de W. Bush para o tribunal como 

hostil. No entanto, ao final de seu governo, houve um abrandamento no trato com o tribunal. 

O governo Obama, por sua vez, adotou uma política de aproximação com o meca-

nismo que foi interpretada por alguns estudiosos como uma inflexão com relação à abor-

dagem do governo anterior. A política considerada como de cooperação, não se conver-

01 A aspiração da criação de um tribunal internacional para julgar os crimes mais graves contra a pessoa no direito 
internacional não é recente. Vários projetos nesse sentido foram realizados, e alguns mecanismos de exceção como 
os Tribunais de Nuremberg, de Tóquio, para a Ex-Iugoslávia e para Ruanda foram implantados. No entanto, durante 
décadas o projeto para uma criação de um mecanismo permanente se viu congelada pelos diferentes interesses preva-
lecentes no sistema internacional e pela conjuntura da Guerra Fria. Os defensores, acadêmicos e políticos, da criação 
de um tribunal penal internacional permanente afirmam que uma instituição internacional desse porte pode dissuadir 
lideranças políticas e militares ao não cometimento de violações de direitos humanos e de direito humanitário e assim 
combater a impunidade no âmbito internacional.

02 Cf  Discurso do president sobre o TPI: “To punish those responsible for crimes against humanity and to promote 
justice so that peace endures, we must maintain our strong support for the United Nations’ war crime tribunals and 
truth commissions. And before the century ends, we should establish a permanent international court to prosecute the 
most serious violations of  humanitarian law”. (CLINTON, 1997:1)
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teu, entretanto em uma adesão aos princípios e normas do TPI. Além disso, acabou por 

reforçar uma abordagem que instrumentalizou o TPI como um mecanismo de exceção.03

Em livro publicado em 201204 e em artigo publicado no ano de 201305, Maia busca com-

preender o significado das oscilações da política dos Estados Unidos para o TPI por meio de 

um estudo sobre a grande estratégia. A autora afirma que independentemente do governo, é 

possível observar uma estratégia mais geral de aceitação e até de apoio à criação e ao funcio-

namento de tribunais penais internacionais por parte dos Estados Unidos, desde que os seus 

cidadãos estejam isentos da jurisdição dos mesmos. Para a autora as oscilações de abordagem 

podem significar diferentes táticas no que se refere ao uso instrumental do Tribunal Penal 

Internacional no alcance de objetivos e metas da grande estratégia de inserção internacional do país.

Hudson (1995, p.2210) em estudo sobre a formulação da política externa dos Es-

tados Unidos destaca tanto a participação de indivíduos (Presidente, Secretário de Esta-

do, Secretário de Defesa) como a atuação de um conjunto de agencias burocráticas (o De-

partamento de Estado, o Departamento de Defesa, a Agencia Central de Inteligência) ou 

ainda certos grupos constituídos com mandato que envolve temas de relações internaciona-

is (Conselho de Segurança Nacional, Comitê de Relações Exteriores da Legislativo Federal).06 

As pesquisas desenvolvidas no âmbito dos estudos de Maia (2012 e 2013) permiti-

ram constatar a forte presença do Departamento de Defesa na formulação da política dos Es-

tados Unidos para o TPI. Era de se esperar, se levarmos em consideração as incontáveis op-

erações militares levadas a cabo pelos Estados Unidos ao redor do mundo, com a instalação 

de bases avançadas em diversos países, que o Departamento de Defesa fosse ao menos caute-

loso ao se deparar com a proposta de criação de um tribunal penal internacional permantente 

03 Maia (2012) afirma que desde o início das negociações que os Estados Unidos defendiam a criação de um tribunal 
penal internacional desde que o mesmo fosse semelhante aos mecanismos de exceção, ou seja, acionados apenas pelo 
Conselho de Segurança e que não pudesse alcançar seus nacionais.

04 A obra discute o TPI à luz da grande estratégia dos Estados Unidos com foco nas políticas de Clinton e W. Bush.

05 O Artigo discute O TPI na política de Obama.

06 Para o autor, essas “entidades “colocam sua própria sobrevivência no topo de sua lista de prioridades. Esta sobre-
vivência é medida por aspectos como a influência relativa em relação a outras organizações, o nível do orçamento da 
organização e o moral do seu pessoal”(HUDSON, 1995: 214). 
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com competência para julgar crimes cometidos em conflitos internacionais e domésticos07. 

A literatura tem reconhecido a relevância de instâncias burocráticas do interior dos Estados 

na formulação e na implementação da política externa. Assim, as ações de política externa são resul-

tados de transações entre diferentes agentes que atuam em diferentes níveis (HERMANN, 1989). 

A proporção de impacto dessas unidades subnacionais na tomada de decisão é discutível. 

De toda forma, mesmo que se questione a maior ou a menor proeminência de um determinado 

ator, o que se percebe é que a decisão final é fruto, se não de uma vontade que se sobrepõe à de 

outros, do resultado de negociações e barganhas internas entre os vários grupos de interesse.08

Com efeito, se analisarmos os quadros que compõem o aparato estatal america-

no, o Departamento de Defesa é sem dúvida uma das instâncias que poderiam ser mais afe-

tadas em seus interesses, práticas e atividades pelo TPI. Além disso, as pesquisas desen-

volvidas sobre a relação dos Estados Unidos com o tribunal evidenciam que não foram 

poucas as manifestações e documentos produzidos por burocratas e no âmbito do Departa-

mento de Defesa, assim como a participação dos mesmos em foros sobre e no próprio TPI.

Nesse contexto, como forma de trazer luz as discussões sobre a política dos Esta-

dos Unidos para o TPI, este trabalho descreve os resultados da identificação das manifestações 

e dos documentos produzidos por burocratas e no âmbito do Departamento de Defesa, assim 

como da participação dos mesmos em foros sobre e no referido órgão de justiça internacional09.

07 O Pentágono possui grande influência nas decisões do país que possui uma forte tradição militar, fato perceptível 
até mesmo pelos gastos do departamento; estima-se que no ano de 2015, os gastos relacionados à defesa sejam da 
ordem de 598.84 bilhões de dólares, compreendendo 53,71% do orçamento aprovado pelo Congresso no ano fiscal. 
(NATIONAL PRIORITIES, 2015).

08 Para Hudson (2005), a forma como agentes (tanto pessoas quanto burocracias) atuam está vinculada a identidade 
assim como a missão que desempenham. Nesse sentido, a concepção sobre o “papel nacional” desses agentes influen-
cia na maneira como se comportam com relação a diferentes temas. Além dos vários atores internos que influenciam 
na tomada de decisão, existe também uma série de fatores que vão acabar por moldar a maneira como um país vai agir 
frente à determinada situação. Alguns autores vão tratar de “cercanias psíquicas” de indivíduos e grupos tomadores de 
decisão, referindo-se ao ambiente internacional e operacional ou o contexto em que determinada situação é percebida 
e interpretada por tais decisores. 

09 Agradecemos aos comentários de Cláudia Alvarenga Marconi; Cristina Carvalho Pacheco; Júlia Bertino Moreira; 
Roberto Vilchez Yamato; William Torres Laureano da Rosa; Matheus de Carvalho Hernandez.
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1. O Pentágono frente à criação do Tribunal Penal 
Internacional 

A criação de um tribunal penal internacional permanente foi proposta no âmbito da Orga-

nização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1993. A Comissão de Direito Internacio-

nal da ONU recebeu a missão de propor uma minuta de tratado para a criação do mecanismo de justiça 

intenacional. Nesse período, segundo Scharf  (1997) havia um consenso interno às burocracias de Es-

tado dos Estados Unidos de que demoraria décadas para a conclusão das análises da referida Comissão.

Contrariando as previsões, a Comissão de Direito Internacional apresentou uma minuta de trata-

do para análise dos Estados e o processo de negociação do documento foi iniciado com conferências pre-

paratórias entre os anos de 1994 e 1998. Em 1998 o estatuto do TPI foi negociado em Roma (MAIA, 2012).

O presidente Clinton incialmente manifestou apoio à criação de um tribunal pe-

nal internacional permanente que fosse vinculado ao Conselho de Segurança da ONU. Des-

ta forma, atuaria de forma semelhante aos tribunais de exceção criados para a ex-Iugoslá-

via e Ruanda. Ou seja, o tribunal analisaria casos encaminhados pelo Conselho de Segurança.

Conforme as negociações foram se desenrolando, foi sendo consolida-

da uma posição da maioria das delegações de apoio à criação de um mecanismo 

que fosse independente do Conselho de Segurança, que atuasse de forma comple-

mentar a jurisdição dos Estados e que pudesse ser acionado pelo próprio promotor.

Nesse contexto, as manifestações pessoais de apoio ao órgao feitas pelo então presi-

dente Bill Clinton passaram a não fazer sentido frente ao posicionamento da delegação dos Es-

tados Unidos fortemente questionadora do tratado que estava sendo desenhado em Roma.

Lippincot (2000) reconhece que o Departamento de Defesa buscou influenciar a políti-

ca dos Estados Unidos para o TPI em diferentes instâncias e foruns. O órgão teve uma for-

te participação na própria delegação dos Estados Unidos na Conferência de Roma10. Oficiais 

militares, ex-combatentes e outras pessoas vinculadas aos interesses do Departamento de Es-

10 A delegação foi formada por David Scheffer, embaixador para questões de crimes de guerra acompanhado por uma 
comitiva que incluía também representantes do Departamento de Defesa e do chefe do Estado Maior Conjunto dos 
Estados Unidos. (LIPPINCOTT, 2000)
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tado foram responsáveis por publicações em thik thanks conservadores como o American En-

terprise Institute, Hudson Institute e Freedom House Institute (MAIA, 2012, p.113). A presença nas 

discussões sobre o TPI também pôde ser sentida tanto em audiências públicas sobre os re-

sultados das negociações em Roma, como na formulação aprovação de leis. (US SENATE, 

1998). Além disso, usaram dos meios diplomáticos por meio de contatos entre adidos militares.

Ressalta-se que nas semanas que antecederam à Conferência de Plenipotenciários, o 

Departamento de Defesa enviou cartas prara adidos militares estrangeiros em Washington, ex-

pressando suas preocupações referentes à criação do TPI e pedindo que estes militares fizes-

sem pressão em seus respectivos governos para que se opusessem ao órgão. (NEIER, 1998).

É difícil saber em que medida essa ação foi efetiva, mas segundo Neier (1998), não 

há dúvidas de que em muitos países, ela enfraqueceu o interesse na criação do tribunal. O 

“respaldo” da maior potência global em não aceitar os termos do tratado de Roma certamente 

influenciou a política de outros Estados. Desta forma, a carta pode ter levado alguns países a 

não participarem do TPI ao aliarem preocupações internas sobre a jurisdição do tribunal à in-

fluencia exercida pelos Estados Unidos, aqui expressamente o Departamento de Defesa.

Ao mesmo tempo em que ocorriam os Comitês Preparatórios e a própria Coferência de 

Plenipotenciários em Roma, o Departamento de Defesa buscou arregimentar tanto argumentos 

contrários à criação do tribunal, como também argumentos que pudessem justificar a aprovação de 

clausulas no tratado que garantissem que seus oficiais não fossem alcançados pela jurisdição do TPI.

A estratégia inicial esteve na mobilização dos seguintes argumentos relacionados ao Estatu-

to de Roma: (a) princípio da complementaridade e o acionamento da jurisdição; (b) inconstituciona-

lidade do TPI; (c) impacto do TPI nas ações militares dos Estados Unidos e (d) politização do TPI.

Sobre os primeiros aspectos – que reúne considerações sobre o princípio da complemen-

taridade11 e sobre a capacidade de acionamento da jurisdição por parte do promotor – o De-

partamento de Defesa concluiu que as características citadas além de constituirem uma afron-

ta à soberania daria um poder enorme ao promotor com a prerrogativa de interpretar quando 

um Estado demonstra incapacidade ou fata de vontade de julgar um caso. (BOLAND, 1999) 

11  A jurisdição do TPI é complementar às jurisdições de seus Estados membros, ou seja, o tribunal somente pode 
julgar situações mais graves em que se verifique a incapacidade ou falta de disposição dos Estados Partes de processar 
os responsáveis pelos crimes previstos no Estatuto de Roma (CONDORELLI, 1997)
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Interessante que o mesmo Departamento não se manifestou contrário a uma previsão seme-

lhante na criação dos tribunais de exceção para a ex-Iugoslávia (1993) e para Ruanda (1994)12.

Atrelado ao primeiro aspecto, a não subordinação do TPI ao Conselho de Segu-

rança das Nações Unidas também desagradou a cúpula militar. Em manifestação ao Se-

nado, Scheffer (chefe da delegação) foi claro ao afirmar que, para a delegação dos Esta-

dos Unidos, oficiais de Estados não membros do Estatuto de Roma somente poderiam ser 

levados à jurisdição do tribunal por meio do Conselho de Segurança. (US. Senate, 1998, p.4)

A mobilização de argumentos jurídicos para demonstrar a inconstitucionalidade do 

TPI foi outra forma de atuação do Departamento de Defesa. A superioridade da Constitui-

ção com relação aos tratados internacionais foi invocada para justificar que cidadãos esta-

dunidenses não poderiam ser julgados pelo TPI. Ademais, interpretaram que o artigo 3º da 

Constituição impossibilitava reconhecer ao TPI o status de tribunal (LIPPINCOTT, 2000).

A Quinta Emenda também foi utilizada para reforçar a ideia de que o TPI contrariaria o 

princípio do direito que garante que um cidadão não pode ser colocado em “double jeopardy”, ou seja, 

afiança que uma pessoa não possa ser julgada mais de uma vez pelo mesmo crime. No entanto, o Es-

tatuto do TPI consagra os princípios da jurisdição complentar (conforme o já mencionado acima) e 

do non bis in idem, que se refere justamente à proteção contra a duplicidade de julgamento. A descul-

pa de que o Estatuto de Roma contraria a Sexta Emenda (que garante um julgamento imparcial e na 

presença de testemunhas) também foi mencionado para justificar a não aceitação do Estatuto do TPI.

No que se refere ao impacto do TPI nas ações militares, merece atenção o desagrado do 

Departamento de Defesa com relação à abrangencia da jurisdição do TPI para líderes e oficiais mi-

litares envolvidos em quaisquer tipos de intervenções militares. Essa preocupação esteve presente 

em alegações públicas, entretanto com algumas das motivações não declaradas. (GRIER, 2012). 

Schonberg (2002) relembra comentário de um reporter do Washington Post que co-

briu a Conferencia de Roma. Segundo ele a posição dos Estados Unidos foi claramente in-

fuenciada pela forte pressão exercida pelo Departamento de Defesa e seus apoiantes do Con-

gresso. Na visão do reporter, a atitude deriva do fato de que os chefes do Departamento 

12 David Scheffer também presidiu a delegação de criação do estatuto dos tribunais de exceção do Conselho de Se-
gurança. Para aqueles tribunais a jurisdição é subsidiária às nacionais. Diferente do princípio da complementaridade, o 
Tribunal pode chamar para si a competência de um caso por meio de seu promotor. Nos tribunais de exceção também 
é o promotor que inicia as investigações.
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de Defesa recordam do tempo quando os adversários da política dos Estados Unidos para 

o Vietnã (durante a década de 1960 e 1970) e para a América Central (na década de 1980) pe-

diram o julgamento de funcionários e militares americanos como criminosos de guerra.

Foi dos Estados Unidos a proposta de inclusão de uma cláusula (artigo 16) no Estatu-

to de Roma que deu a prerrogativa ao Conselho de Segurança de suspender julgamentos nos 

casos de interesse de garantia da paz e segurança internacionais. Outra clausula defendida pe-

los Estados Unidos (artigo 124) deu aos Estados a possibilidade de suspender por um perío-

do de sete anos a jurisdição sobre crimes de guerra. A delegação do país também atuou for-

temente nas discussões sobre a definição do crime de agressão (crime que alcançaria os líderes 

militares na responsabilidade por comando em ações de intervenção armada internacional)13. 

Interessante observar que alguns militares de alta patente usaram o próprio exemplo da 

aprovação do artigo 16 para apoiarem o argumento que o processo de elaboração do estatuto foi 

equivocado, rápido, com equipe pequena e de última hora, o que permitiu anomalias. (LOHR e 

LIETZAU. 1999) Neier (1998) critica esse fato uma vez que atribui as chamadas anomalias à ação 

do próprio Departamento de Defesa. Segundo o autor, o presidente Bill Clinton permitiu que o 

Departamento de Defesa tomasse frente na política externa dos Estados Unidos com relação ao 

tribunal, inclusive permitindo que o líder do Departamento de Estado participasse das negociações. 

Ademais, David Scheffer aparentemente agiu como um porta voz do Estado Maior durante a 

Conferência de Roma. Scheffer foi uma das vozes que mais se opuseram ao TPI durante a conferência, 

inclusive com alegações de que a aprovação do crime de agressão no TPI poderia causar o “estrangulamen-

to” de operações militares legítimas, e que isto poderia fazer com que o TPI viesse a perder credibilidade.

Em artigo intitulado “Article 98(2) of  Rome Statute: America´s Original Intent”, 

Scheffer (2005) declara que a proposta dos Estados Unidos de criação do artigo 98 (2) foi 

o de incluir um dispositivo no Estatuto de Roma que permitisse ao país a posterior nego-

ciação de tratados bilaterais de não entrega de militares norte-americanos para o Tribunal.

Lietzau (2001) reconhece em seu estudo que a preocupação de blindar os mi-

litares com relação à jurisdição do TPI mantinha relação com o passado dos Esta-

13 É interessante ressaltar que não foi possível alcançar consenso durante as negociações do Tratado de Roma sobre a 
definição do crime de agressão. O Estatuto previu o tratamento do tema em Conferência de Revisão que ocorreu em 
Kampala no ano de 2010.
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dos Unidos, especialmente das ações levadas a cabo pelo Departamento de Defesa. 

O Massacre de My Lai em 1968, por exemplo, evidencia a responsabilidade de solda-

dos do exército americano pelo assassinato de centenas de civis que habitavam a vila que deu 

nome ao acontecimento. Na ação, mulheres e crianças foram brutalmente violentadas e espan-

cadas antes de serem finalmente mortas; também há evidências de mutilação em muitos dos cor-

pos encontrados no local. Frente à situação, o governo americano buscou, em alguma medida 

punir os responsáveis, julgando alguns dos envolvidos no evento. No entanto, apenas dois ofi-

ciais foram levados à corte marcial, dos 30 envolvidos, o coronel Oran Henderson e o capitão 

Ernest Medina foram absolvidos. (ANGERS, 2014) Observa-se que os julgamentos acontece-

ram mais para pacificar a opinião pública do que para buscar justiça para os crimes cometidos.

É verdade que o TPI não alcança situações anteriores a entrada em vigor de seu Estatuto, mas casos 

semelhantes ao de My Lai estariam sob a jurisdição do mecanismo. Além disso, é válido reconhecer que 

o histórico das ações militares dos Estados Unidos tem sido marcado por situações de forte violência.

Um exemplo ocorrido durante o governo Clinton foi o da Operação Força Alia-

da da OTAN liderada pelos Estados Unidos. Considerada um sucesso militar, a primeira ope-

ração da organização sem a aprovação do Conselho de Segurança da Organização das Nações 

Unidas, realizou ataques aéreos no período compreendido entre 24 de março de 1999 e 10 de 

junho de 1999 às cidades de Belgrado e Novi Sad (durante a guerra do Kosovo). Os bombar-

deios acarretaram a morte de centanas de civis a mais de 300 quilomentros da zona de conflito.

Depois da entrada em vigor do Estatuto, ações levadas a cabo pelo Departamento de 

Defesa novamente justificam a preocupação do Departamento de Defesa com relação à juris-

dição do TPI. Duas situações marcaram as ações do Departamento de Defesa sob a adminis-

tração W. Bush: o massacre de cidadãos iraquianos em 2005 que ficou conhecido como “as-

sassinatos de Haditha” e a tortura de prisioneiros de guerra em Abu Ghraib, em 2004. Neste 

último caso a institucionalização da prática da tortura (com a anuencia do próprio Secreta-

rio de Defesa) foi divulgada por documentos vazados pelo Wikileaks (LANKFORD, 2009).

A preocupação manifesta de que uma adesão ao TPI ensejaria a necessida-

de de mudar o treinamento dos militares dos Estados Unidos também poderia es-

tar relacionada às praticas acima, assim como a manutenção de Guantánamo com pri-
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sioneiros de guerra fora do território dos Estados Unidos. (LIPPINCOTT, 2000)

Ademais, pode-se considerar tão preocupante quanto os eventos em si, a rea-

ção contra aqueles que as denunciaram os mesmos. Tanto em My Lai quanto em Abu Ghraib, 

os chamados “whistleblowers” foram tratados como verdadeiros traidores da pátria e pas-

saram a sofrer ameaças de morte. Até mesmo o coronel Taguba, encarregado de inves-

tigar os acontecimentos da prisão iraquiana sofreu por seguir em frente com as investigações.

Outro argumeto do Departamento de Defesa foi o da preocupação com a politi-

zação do TPI, ou seja, da possiblidade de oficiais militares serem acusados por motivos pura-

mente políticos. Segundo as manifestações, o papel dos Estados Unidos como garantidor da 

segurança internacional tem repercussões para o descontentamento e até mesmo ódio de mi-

lhares de indivíduos de outras nacionalidades, tornando o país em um alvo para o Tribunal.

Lippincot (2000) em paper publicado no site do Defense Technical Informa-

tion Center do Departamento de Defesa sumariza a preocupação prática para as for-

ças armadas de uma eventual ratificação do Estatuto de Roma. Segundo o então tenen-

te coronel do exercito o TPI traria implicações para a doutrina, planejamento de segurança 

nacional, treinamento, papel dos militares junto ao órgão de justiça e regras de engajamento.

Segundo o autor, até então os Estados Unidos haviam sido o país mais ativo em atividades 

de segurança ao redor do mundo, com uma participação ativa em intervenções militares, principal-

mente em missões consideradas humanitárias. A jurisdição do TPI que abrange a possibilidade de 

julgamento de pessoas cujo país não é seu signatário, poderia fazer com que considerassem reduzir 

o seu envolvimento nessas ações. Uma das possibilidades levantadas seria a de que o país somen-

te enviasse seu contingente militar para países que também não fossem membros do TPI, o que 

impediria uma possível entrega de um cidadão americano para julgamento (LIPPINCOTT, 2000).

Na questão do planejamento de segurança nacional, a possibilidade do uso do TPI para ata-

ques motivados politicamente é mais uma vez trazida à tona. A responsabilização de lideres por crimes 

cometidos contra o direito internacional traria preocupações adicionais para os “decison makers” o que 

poderia mais uma vez incentivar uma diminuição da participação do país em operações militares ao 

redor do mundo. No que tange ao processo decisório o autor levanta também o aspecto da “não ação”, 

ou seja, a preocupação sobre o indiciamento dos mesmos tomadores de decisão se os mesmos não 
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enviarem forças militares para determinado conflito. O princípio do “failure to act where there is a duty to 

act”, foi adotado, por exemplo no Tribunal ad hoc para a Ex-Iugoslávia, e a recusa do país em participar 

de uma intervenção por medo de ser indiciado poderia levar ao mesmo fim. (LIPPINCOTT, 2000)

Quanto ao treinamento, a preocupação é a de que ele teria que sofrer uma série de mo-

dificações para se ajustar a uma nova realidade, da qual o TPI faz parte. Assim como torna o 

planejamento de segurança nacional mais complexo, o mesmo acontece com o treinamento mi-

litar. Principalmente no que se refere ao ensino das leis de guerra, deveria haver uma adequação, 

passando a abordar definições de crimes de guerra como o estabelecido no Estatuto de Roma 

o que traria a necessidade de um treinamento mais amplo e demorado (LIPPINCOTT, 2000).

Outro aspecto que o autor levanta é o da cooperação com o Tribunal no âmbito das inves-

tigações e entrega de prisioneiros. Para ele o instrumento de justiça dependeria da colaboração dos 

Estados Unidos. Nesse contexto, defende que o país não ofereça ajuda ao mecanismo como forma 

de mostrar sua discordância e ressalvas com relação ao Estatuto de Roma (LIPPINCOTT, 2000).

Este posicionamento parece encontrar eco nas afirmações outros oficiais america-

nos que manifestaram a convicção de que a organização não obteria sucesso sem o apoio 

dos Estados Unidos. Um argumento semelhante ao de Kindleberger (1973), para quem 

o sucesso dos regimes internacionais dependeria da participação da potência dominante. 

Após o final das negociações em Roma, o próprio Secretário de Defesa William 

S. Cohen manifestou contrariedade com relação ao estatuto do tribunal. Ele afirmou 

que recomendou pessoalmente ao então presidente Clinton que não assinasse o tra-

tado, alegando que não haveria filtros que impedissem que este tribunal independen-

te fizesse acusações contra os Estados Unidos. De acordo com o Secretário de Defesa:

If  you think of  what has taken place globally and how other countries have acted, Chechn-

ya might be one example you can look at. But compare what we did in Kosovo. I sat down with 

the chairman, and we sat down with the president of  the United States virtually every day, not 

quite, but virtually every day during that 78 day period. We looked over the recommended tar-

get list, we looked at where they were, we looked at the populations, we looked at what kind 

of  plane would deliver the munition, we looked at what angle of  attack we were going to come 

at, what the blast impact was going to be, how many people were likely to be there, how many 
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were likely to be hurt or killed? I don’t know of  any other country that would go through that 

kind of  analysis, and yet there were allegations that we engaged in war crimes. (COHEN, 1998)

O presidente Bill Clinton adiou sua manifestação sobre o TPI até o último dia de abertura para 

a assinatura do tratado. No ano de 2000, dias antes de passar a pasta para o seu sucessor, o presidente 

assinou o Estatuto de Roma deixando recomendação para a não ratificação em razão de falhas graves 

no documento – as mesmas alardeadas pelo Departamento de Defesa. As razões de Clinton foram 

as mesmas usadas por W. Bush para anular a assinatura do Estatuto de Roma, como veremos a seguir.
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2. O Pentágono na relação entre os EUA e o TPI

George W. Bush quando assumiu o poder em 2000 adotou uma postura mais assertiva 

quanto ao descontentamento com o Estatuto de Roma. Uma das primeiras ações em seu 

governo foi a de anular a assinatura do referido tratado. No mesmo ano, o TPI entrou em vigor, contrar-

iando muitas previsões de que o mecanismo demoraria a alcançar o número de aceitações necessárias.

Parecia que a ação era resultado de uma antecipação do unilateralismo adotado na estratégia 

de segurança nacional, bem como das ações das forças armadas no período posterior aos aconteci-

mentos de 11 de setembro que configuram crimes internacionais de acordo com o Estatuto de Roma.

De fato, o que se viu foi um crescimento exponencial das chamadas Special Operations 

Forces, ou SOFs, operações encobertas levadas a cabo pela Agência de Segurança Nacional do 

Departamento de Defesa. O escopo dessas ações variam desde medidas de propaganda, até a 

execução de atividades mais incisivas, como por exemplo, sabotagem executadas por militares alo-

cados em países sem conhecimento e consentimento das autoridades locais (SCHECTER, 2010).

A retirada da assinatura do TPI, entretanto, não foi suficiente para abrandar as 

preocupações do Departamento de Defesa que passou a defender medidas de oposição 

ao tribunal o que pode ser ilustrado pela manifestação do então Secretário de Defe-

sa Donald Rumsfeld. Segundo ele os Estados Unidos rejeitam a jurisdição do TPI e qualquer 

tentativa de impor essa jurisdição a um cidadão norte-americano será vista como ilegítima. A 

preocupação de Rumsfeld com relação à jurisdição do TPI era tão intensa que ele chegou a man-

ifestar que o mecanismo poderia ser motivo de um novo isolacionismo dos Estados Unidos: 
“By putting U.S. men and women in uniform at risk of  politicized prosecutions, 
the ICC could well create a powerful disincentive for U.S. military engagement in 
the world. If  so, it could be a recipe for isolationism -- something that would be un-
fortunate for the world, given that our country is committed to engagement in the 
world and to contributing to a more peaceful and stable world. For a strong deter-
rent, it is critical that the U.S. be leaning forward, not back. We must be ready to de-
fend our people, our interests, and our way of  life. We have an obligation to protect 
our men and women in uniform from this court and to preserve America’s ability 
to remain engaged in the world. And we intend to do so”. (RUMSFELD, 2003)

O posicionamento de Rumsfeld é característico de um fator importante para 

a relação dos EUA com o TPI nos governos Bush: a convergência do posicionamen-
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to da Presidencia14 (seja do presidente em si, seja de seu staff) e o órgão de defesa, que, 

com uma visão muito similar sobre o Tribunal, agiram no sentido de enfraquecer o TPI.

Vale esclarecer que as manifestações de contrariedade com relação ao TPI não significam uma 

contrariedade com relação a responsabilização de crimes contra o direito internacional. Segundo Scott 

(2009) os Estados Unidos usam o Direito Internacional para disseminar suas preferencias políticas. O 

apoio à criação de tribunais ad hoc durante o governo Clinton, assim como defesa durante o governo W. 

Bush de criação e um tribunal de exceção para o Iraque deixam claro esse posicionamento. A questão 

que se coloca é a de um tribunal com alcance para julgar os “criminosos inimigos da humanidade”, mas 

também aqueles que seriam considerados como “agentes da humanidade em nome da humanidade”15.

Uma das medidas de enfraquecimento do TPI e que gerou uma mobilização forte de 

adidos militares foi a negociação dos chamados Bilateral Immunity Agreement (KIM, 2003). Ess-

es acordos foram construídos a partir da interpretação de Scheffer sobre o artigo 98 (2), dis-

positivo incluído pelos Estados Unidos no tratado de Roma e trata da cooperação em 

caso de renúncia a imunidade e consentimento de entrega. A interpretação do artigo pe-

los Estados Unidos, considerada equivocada pelo próprio Tribunal, permitiu que o país to-

masse medidas para isentar oficiais norte-americanos da juridição internacional do tribunal.16

14 Durante o governo W.Bush alguns conceitos como o de ameaça imimente foram adaptados ao contexto da guerra 
contra o terror na abordagem para os rogue states e terroristas. Em publicação no ano de 2005, o mesmo autor se re-
feriu ao “Texan International Law” como uma marca do governo W.Bush em uma abordagem do direito internacional 
que enfatiza a ameaça de foras da lei, a necessidade da auto-ajuda, a falta de confiabilidade nas instituições e o “frontier 
spirit”. (SIMPSON,2005)

15 Simposon (2012) traz um instigante debate sobre a ideia de punição de violadores dos direitos humanos por meio 
de sanções do direito penal que pode ser pensada como uma negociação entre o impulso universalita do direito interna-
cional (muitas vezes representado pela julgamento daqueles que cometeram crimes contra a humanidade) e o instinto 
imperialista (na maior parte das vezes representado pela repressão dos inimigos da humanidade. Nesse contexto coloca 
em diferentes categorias os que comentem crimes contra a humanidade e os criminosos inimigos da humanidade.

16 De acordo com Maia (2012):Durante as duas administrações W. Bush, foram assinados acordos bilaterais com os se-
guintes Estados: Afeganistão, Albânia, Antígua e Barbuda, Argélia, Angola, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, 
Belize, Benin, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Butão, Brunei, Camarões, Camboja, 
Cabo Verde, Cazaquistão, Chade, Cingapura, Colômbia, Congo - Brazzaville, Comoros, Costa do Marfim, Djibuti, Do-
minica, Egito, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, Eritreia, Etiópia, Fiji, Filipinas, Gabão, Gâmbia, Geórgia, Gana, 
Guiana, Guiné, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Granada, Haiti, Honduras, Ilhas Marshall, Ilhas Mauricio, Ilhas Salo-
mão, Índia, Israel, Jordânia, Kiribati, Kuwait, Laos, Libéria, Macedônia, Madagascar, Malaui, Maldivas, Mauritânia, Mi-
cronésia, Marrocos, Moçambique, Mongólia, Montenegro Nauru, Nepal, Nicarágua, Nigéria, Omã, Paquistão, Palau, 
Panamá, Papua Nova Guiné, Quirziquistão, República Centro Africana, República Democrática do Congo, República 
Dominicana, Romênia, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Seychelles, Sri Lanka, São Cristóvão e Ne-
ves, Tadjiquistão, Tailândia, Timor Leste, Togo, Tonga, Tunísia, Turcomenistão, Tuvalu, Uganda, Uzbequistão, Iêmen, 
Zâmbia.(Maia, 2012:167)É interessante notar que existem acordos com Uganda, República Democrática do Congo e 
República Centro-Africana, países que possuem nacionais sendo investigados pelo TPI. (INTERNATIONAL CRI-
MINAL COURT, 2015).
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Ressalta-se que estes acordos não eram simplesmente oferecidos aos países, medidas de 

retaliação aos Estados que não aceitaram o documento foram tomadas. Parte dessas retaliações 

foram promovidas por medidas legislativas que impediam ajudas militares e finaceiras para países 

que ratificassem o TPI e também para aqueles países que não aceitassem o acordo bilateral de 

não entrega. Muitos analistas internacionais criticaram veementemente essas inicativas, entendendo 

que os Estados Unidos estavam chantageando países em desenvolvimento, muitos dos quais de-

pendiam consideravelmente da ajuda estadunidense. (KIM, 2003; RIBANDO, 2007; PACE, 2004)

As medidas aprovadas pelo Congresso foram a “emenda Nethercutt” – que 

proibiu a assistência econômica aos governos que se recusaram a assinar os acor-

dos bilaterais – e o American Servicemembers’ Protection Act (ASPA) – que restrin-

gia o treinamento e a ajuda militar fornecida pelos Estados Unidos a outros países.

Nesta época, chama atenção a situação de países da Europa Oriental formados a par-

tir da desagregação da União Soviética e candidatos ao ingresso na União Europeia. Esta últi-

ma organização, forte apoiadora do TPI, condenou os acordos bilaterais de não entrega. 

Os Estados Unidos, por sua vez, passaram a condicionar a ajuda militar e financeira a assina-

tura do mesmo. Assim, muitos países se viram entre a “cruz e a espada”, especialmente aque-

les que também almejavam o ingresso na Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN)17.

Além disso, países africanos e asiáticos se viram em uma situação na qual não po-

diam dispensar a ajuda estadunidense, e preferiram a opção do acordo com a potência ameri-

cana. Também na América Latina, muitos Estados foram submetidos a mesma pressão. O Bra-

sil se viu privado da ajuda militar norte-americana por se recusar a assinar um acordo. Outros 

países, como a Colômbia, mais dependentes da ajuda, não conseguiram resistir à pressão, e 

assinaram o acordo para não se verem impedidos de receber novos recursos. (RIBANDO, 2007)

Nesse período, as alegações contrárias ao TPI já declaradas durante a negociação do meca-

nismo, foram reforçadas por Austin e Kolenc18 (2006). Eles afirmaram que o TPI poderia ser usado 

17 Para conseguir o intresso na organização os candidatos precisam conseguir atingir certas metas de aparalhemanto 
de suas forças e de treinamento proporcionado aos militares. O corte da ajuda americana, portanto, em alguns casos 
tornava impossível o ingresso de países na organização de defesa, sendo de crucial importância para seus líderes manter 
o auxílio; desta forma, muitos se viram obrigados a assinar acordos do tipo. (KIM, 2003)

18 O primeiro autor é Professor do Department of  Law at the United States Air Force Academy no Colorado, é coronel na 
Reserva da Força Aérea. Professor da Florida Coastal Scholl of  Law em Jacksonville. O segundo autor se aposentou como 
tenente-coronel do Corpo de Juizes da Força aérea dos Estados Unidos após 21 anos de serviço militar.
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como um verdadeiro mecanismo de guerra assimétrica. A lógica era a de que os inimigos dos Esta-

dos Unidos atacariam a imagem do país ao redor do mundo, buscando enfraquecer a posição de líder 

global e o TPI poderia ser um mecanismo para isso. O termo “law-fare” foi cunhado para evidenciar 

o uso de mecanismos de justiça internacional como arma de guerra (AUSTIN e KOLENC. 2006).

No ano de 2007 as negociações para a assinatura dos acordos bilaterais haviam fi-

nalizado. No entanto, antes disso os Estados Unidos se viram obrigados a flexibilizar a apli-

cação da legislação para situações de alguns países, aliados estratégicos, que insistiram em 

não ratificar o documento. Essas medidas de afrouxamento das leis apelidadas no Con-

gresso de anti-TPI foram incentivadas pelo Departametno de Defesa que viram alguns 

de seus interesses ameaçados pelos efeitos da própria estratégia de enfraquecer o tribunal. 

Sem a presença da ajuda dos Estados Unidos, vários países se voltaram para ou-

tras parecerias na busca por mais recursos e treinamento militar. Estados como China, Rússia 

e até mesmo Venezuela passaram a ter uma maior importância em suas regiões neste sentido. 

Os Estados Unidos acabaram por incentivar a procura pelo apoio daqueles com quem cons-

tantemente tem atritos, principalmente no âmbito da defesa e segurança. (RIBANDO, 2007)

Em 2006, o Departamento de Defesa declarou seu descontentamento com a ASPA 

e sugeriu sua completa revogação. No entanto, a emenda foi mantida em razão do apoio con-

siderável que ainda possuía no Congresso embasado pela recomendação do Bureau of  Political-

-Military Affairs of  the State Department. Neste mesmo ano, o general Bantz Craddock, coman-

dante do Comando do Sul, disse que a ASPA continuava a causar consequências indesejadas, 

indo ainda mais fundo, chegou a dizer que a falta de engajamento dos Estados Unidos com 

seus vizinhos latino-americanos causados pela emenda impedia o desenvolvimento de re-

lações a longo prazo com futuras lideranças militares e civis na região (RIBANDO, 2007).

Nesse contexto, observa-se a manifestação de outras instancias burocráticas que passaram a 

reforçar a posição do Departamento de Defesa que reconheceu os efeitos colaterais negativos da legis-

lação anti-TPI para os seus interesses. A secretária de Estado à época, Condolezza Rice chegou a afirmar 

que utilizar a emenda contra importantes parceiros militares dos Estados Unidos era “um tiro no pé”. 

Em setembro do mesmo ano, o presidente W. Bush fez alterações na legislação, acabando com a 

restrição para treinamentos, mas mantendo as sanções financeiras, o que era o mais adequado a fazer no 



20

Cadernos CEDEC,  n. 122, 2017

momento segundo o conselho de assessores preocupados com as implicações de uma revogação comple-

ta da ASPA para a estratégia dos acordos bilaterais que ainda estavam em negociação (RIBANDO, 2007).

Ao final do mandato, o governo W.Bush se abstem na votação para o encaminhamento 

da situação de Darfur (Sudão) para o TPI. Coernte com a posição adotada até então, o governo 

declarou preferir a criação de um tribunal especial africano ou um tribunal mixto. Merece aten-

ção que a resolução do Conselho de Segurança toma nota da existência dos acordos bilaterais de 

não entrega(UN.Doc/1593). Bellinger, consultor juridico do Departamento de Estado, explicou 

que o posicionamento sobre o encaminhamento do caso de Darfur foi pragmatico e refletia a 

preocupação do país com o combate à impunidade. Além disso afirmou que era do interesse dos 

Estados Unidos buscar uma forma de conviver com o Tribunal, desed que ele e os demais Estados 

membros respeitassem a decisão de não fazer parte do Estatuto de Roma (AMICC, 2009, p.8)

Foi nesse contexto, do legado da guerra contra o terror, da vigência de um numero considerável de 

acordos de não entrega, do reconhecimento pelo Departamento de Estado dos resultados indesejados da 

lei anti-TPI e do uso instrumental do TPI no caso de Darfur que o presidente Obama assume seu mandato.

A expectativa era a de uma reversão da posição dos Estados Unidos com relação 

ao TPI. É fato que o governo democrata esboçou uma política de aproximação com o meca-

nismo que não se converteu em adesão ao Estatuto de Roma, tampouco em uma anula-

ção dos tratados de não entrega. A abordagem de Obama para o Tribunal pode ser in-

terpretada como uma forma de instrumentalizou o TPI como um tribunal de exceção.

O pronunciamento abaixo ainda no período da corrida presidencial reforça o argumento: 
“Although the United States is not at present a party to the Rome Statute of  the 
International Criminal Court (ICC), and will always protect U.S. personnel, we 
are engaging with State Parties to the Rome Statute on issues of  concern and 
are supporting the ICC’s prosecution of  those cases that advance U.S. inter-
ests and values, consistent with the requirements of  U.S. law.”(OBAMA, 2007)

Os interesses do Departamen-

to de Defesa também podem ser observados quando Obama declara:
“Maximum protection for our servicemen and women should come with that 
increased exposure. Therefore, I will consult thoroughly with our military com-
manders and also examine the track record of  the Court before reaching a decision 
on whether the U.S. should become a State Party to the ICC.”(OBAMA, 2015)

Apesar de Koh19 (2015) nomear a relação de Obama com o TPI como o de engajamento positivo, 

19 Legal Adviser of  Department State (2009-2013).
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o apoio ao TPI é restrito ao julgamento de situações que não envolvam norte-americanos. Com efeito, 

no governo Obama, os funcionários do Departamento de Estado foram os que mais se pronunciaram 

nas situações nas quais a administração foi instada a se manifestar sobre o Tribunal Penal Internacional. 

O discurso do presidente de aproximação com o TPI não mudou a política que visa-

va isentar oficiais norte-americanos de julgamentos no órgão. Os acordos bilaterais não foram 

revogados. A revogação da lei anti-TPI já era algo que vinha sendo construído desde o gover-

no W. Bush e com o apoio do Departamento de Defesa. Medidas como a do fechamento de 

Guantánamo como indicativo de uma política promotora dos direitos humanos não ocorreu.

O discurso fortemente apresentado por membros do Departamento de Defesa reforçava a 

ideia de cooperação e assistência ao Tribunal. No ano de 2009 a embaixadora dos Estados Unidos na 

ONU Susan Rice afirmou que os Estados Unidos não mais se oporiam ao encaminhamento de situações 

para o TPI. Em novembro do mesmo ano o Departamento de Estado confirmou a participação como 

observador em Reunião da Assembleia de Estados partes do TPI. Na ocasião demonstrou preocupação 

com relação a emenda que seria negociada no ano seguinte com a definição do crime de agressão.

De fato, nos primeiros anos do mandato de Obama, houve uma redução das manifestações do 

Departamento de Defesa e pessoas a ele vinculadas sobre o TPI. Em parte essa mudança pode ser expli-

cada em razão do objetivo de garantir a proteção dos oficiais com relação à jurisdição do órgão ter sido 

alcançada. No entanto, a preocupação com o alcance da jurisdição do Tribunal voltou a aparecer quando 

da Conferência de Revisão do Estatuto do Tribunal Penal Internacional em Kampala no ano de 2010.

A publicação da Organização Council on Foreign Relations em abril de 2010 trouxe um re-

latório especial intitulado From Rome to Kampala: The U.S. Approach to the 2010 International Cri-

minal Court Review Conference. Esse trabalho é de autoria de Vijay Padmanabhan que entre 

os anos de 2003 a 2008 foi assessor do Departamento de Estado e atuou como ligação com 

a Comissão Militar no Departamento de Defesa. Padmanabhan conclama a administração 

Obama a participar ativamente da Conferência de Revisão, argumenta a importância da par-

ticipação de funcionários de alto escalão para que seja adotada uma posição firme contrária à 

jurisdição do TPI sobre crimes de agressão. De acordo com o autor, a definição do referido 

crime é excessivamente vaga o que pode colocar em risco os interesses dos Estados Unidos.

Mesmo como observadores, os Estados Unidos enviaram uma grande delegação 
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composta pelo Assessor Jurídico do Departamento de Estado Harold Hongju Koh, Em-

baixador para Assuntos de Crimes de Guerra Stephen J. Rapp e membros do Departamen-

to de Estado, do Conselho de Segurança Nacional e do Departamento de Defesa. A delega-

ção foi a única dos países não membros a proporem sugestões a serem analisadas na ocasião.

A minuta de proposta do país demonstrava clara preocupação em excluir algu-

mas formas de uso da força como tipos criminais. Algumas das propostas, inclusive, coe-

rentes com a Carta das Nações Unidas, como a da permissão do uso legítimo da for-

ça. Foi a delegação alemã que se encarregou de direcionar as propostas mais gerais e mais 

relevantes para a delegação estadunidense. Essas propostas foram aprovadas (KREB, 2010). 

A preocupação com o processamento de militares americanos ainda era muito presen-

te. Fairlie (2011) afirma que o resultado desagradou aos Estados Unidos que teve pouca mar-

gem de manobra em relação ao fato de não serem signatários do documento. De toda forma, 

a participação na Conferência de Kampala era essencial para garantir que a jurisdição dos Esta-

dos Unidos não alcançasse seus cidadãos. Nesse contexto, a autora parece ter razão quando no-

meia a relação dos Estados Unidos e o TPI durante o governo Obama como um unliked marriage.

Alguns dos ganhos obtidos com a participação dos Esta-

dos Unidos na Conferência de Revisão foram ressaltados por Haroldo Koh: 
“We think that with respect to the two new crimes, the outcome protected our 
vital interests. The court cannot exercise jurisdiction over the crime of  aggres-
sion without a further decision to take place sometime after January 1st, 2017. 
The prosecutor cannot charge nationals of  non-state parties, including U.S. na-
tionals, with a crime of  aggression. No U.S. national can be prosecuted for ag-
gression so long as the U.S. remains a non-state party. And if  we were to become 
a state party, we’d still have the option to opt out from having our nationals 
prosecuted for aggression. So we ensure total protection for our Armed Forc-
es and other U.S. nationals going forward.” (U.S. Department of  State, 2010)

Koh, cinco anos depois, redigiu com Buchwald um artigo intitulado The Crime of  Agres-

sion: The United States Perspective onde reconhece que existem diferenças de opinião sobre o TPI 

no governo dos Estados Unidos, tanto no interior do poder executivo, como no Congresso.

Segundo os autores, a Secretária de Estado Hillary Clinton adotou uma nova perspectiva 

para o TPI passando a defender o fim da hostilidade e o reconhecimento do TPI como uma opor-
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tunidade de promover o interesse dos Estados Unidos de levar criminosos de guerra a julgamento20. 

No entanto, ela também reconhece a necessidade de consultar exaustivamente os órgãos da admi-

nistração, incluindo os militares, assim como espertos de organizações não governamentais para to-

mar uma decisão de como avançar no relacionamento com o órgão. (Koh e Buchwald, 2015, p.259)

De toda forma, Koh e Buchwald (2015) não descartam a possibilidade de problemas futuros 

na relação entre Estados Unidos e TPI uma vez que alguns problemas foram apenas adiados duran-

te a administração Obama, como por exemplo, a cláusula que delongou a jurisdição para o crime de 

agressão para o ano de 2017. Também lembram que a construção da aproximação durante o gover-

no Obama somente foi possível frente à aprovação da clausula que prevê que o TPI não exercerá 

jurisdição sobre o crime de agressão quando cometido pelo nacional de um Estado não membro, 

ou em território de Estado não membro do Estatuto de Roma (Koh e Buchwald, 2015, p.294).

20 Em fevereiro de 2011 os Estados Unidos apoiaram no Conselho de Segurança o encaminhamento do caso da 
Libia para o TPI. Em 15 de janeiro de 2013 o Programa de Recompensas para informações sobre indiciados de 
crimes internacionais do Departamento de Estado foi ampliado para que pudesse contribuir com qualquer tribunal 
penal internacional. Antes o programa colaborava com tribunais penais específicos. Em março de 2013, os Estados 
Unidos entregaram Bosco Ntaganda, indiciado pelo TPI por crimes cometidos na República Democrática do Congo.
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 Conclusão

Este trabalho traz luz às oscilações da política externa dos Estados Unidos para 

o Tribunal Penal Internacional por meio de um estudo que descreve o papel do 

Pentágono como agente importante no processo de formulação da abordagem para o TPI.

Por meio de táticas que incluíram a mobilização da opinião pública por meio de manifestações 

públicas dos Secretários e Defesa e publicações apoiadas por think thanks; participação em audiências 

públicas no Congresso; participação ativa durante a Conferência de plenipotenciários e Conferên-

cia de Revisão do Estatuto de Roma em Kampala; mobilização de apoio de militares em países es-

trangeiros e promoção de medidas políticas e legislativas; buscaram enfraquecer a jurisdição do Tri-

bunal e garantir a imunidade de cidadãos norte-americanos, especialmente líderes e oficiais militares.

A política de oposição ao mecanismo foi marcada também por nuances – um momento inicial 

de forte combate e um posterior de amenização das medidas de oposição. Isso se deu muitas vezes 

em razão de objetivos estratégicos vinculados aos interesses do Departamento de Defesa, como por 

exemplo, o apoio à suspensão das medidas previstas na legislação anti-TPI. A participação de dele-

gação norte-americana na Conferência de Kampala também trouxe como resultado a garantia de que 

não poderiam ser indiciados por crimes de agressão cidadãos de países não membros do Estatuto.

Observa-se também que as medidas de permissão de encaminhamentos de casos para o 

TPI por parte do governo norte-americano foram cercados de medidas de proteção aos mili-

tares. A desconfiança com relação ao TPI no Pentágono continua forte. É verdade que no 

governo de Barack Obama as manifestações de membros do Departamento de Defesa so-

bre o TPI diminuíram, mas bastou o início dos preparativos para a Conferência de Revisão 

em Kampala para mobilizar novamente a burocracia do órgão. Assim, o apoio norte-amer-

icano ao encaminhamento de casos ao TPI permanece sem questionamentos do Depar-

tamento de Estado enquanto permanecerem a garantia de imunidade aos oficiais do país.
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