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O caso em tela refere-se à série televisiva, baseada no aclamado romance “O conto 

da Aia”. Na história, Margaret Atwood — a autora — narra um futuro distópico onde as 

taxas de fecundidade mundial caem vertiginosamente por causa de fatores como a 

poluição e doenças sexualmente transmissíveis. Neste ínterim, nos Estados Unidos — 

local onde a trama se desenrola — uma seita religiosa através do medo e da intimidação 

começa a ganhar adeptos, pois, supostamente, eles teriam a solução para o problema. 

Então, após ganhar notoriedade midiática e política, os extremistas religiosos dão 

um golpe de Estado nos EUA, suspendendo a constituição e substituindo-a pela 

interpretação literal das sagradas escrituras cristãs. O governo americano foge para o 

exílio nas regiões mais longínquas do país (Alaska e Havaí) e organiza a resistência 

armada contra o golpe, dando início a uma guerra civil (ATWOOD, 2019). 

Logo, baseados em alguns trechos da Bíblia, os radicais estabelecem um regime 

totalitário fundamentalista cristão, na qual a sociedade americana é reestruturada através 

do fanatismo religioso, militarismo e da extrema hierarquização, na qual as mulheres são 

submetidas por lei aos homens, sendo proibidas de obter propriedades, trabalhar e até 

mesmo ler (ATWOOD, 2019). 

Além disso, para resolver a questão da fecundidade, as poucas mulheres férteis 

que restaram na sociedade são transformadas em propriedade do Estado, perdendo seu 

nome, todos os seus direitos individuais e sociais. Elas são forçadas a se tornarem “aias”. 

As aias são obrigadas a servir as casas da elite governante, onde se submetem a estupros 

ritualísticos sistemáticos com o objetivo de engravidar e ter filhos para aqueles homens e 

suas respectivas esposas (ATWOOD, 2019). 



Ademais, o estado totalitário, denominado “Gileade”, implantou o uso 

generalizado da pena de morte, tortura e violência política. A comunidade LGBTQI+, 

católicos, adúlteros, professores, intelectuais e qualquer um que se oponha ao regime é 

alvo de perseguição, por meio de um poder judiciário completamente controlado pela 

oligarquia dominante, onde as leis aplicáveis são extraídas da Bíblia (ATWOOD, 2019). 

Sendo assim, após o golpe e temendo as violações de direitos humanos que se 

seguiram, o governo dos EUA no exílio ingressou no Tribunal Penal Internacional (TPI) 

visando encontrar uma jurisdição para colocar os responsáveis pela criação de Gileade 

em julgamento. O governo americano usou como base o art. 14 do Estatuto de Roma, 

adotado em 2002, que fundou o TPI, para oferecer uma denúncia à Fred Waterford, um 

dos líderes de Gileade, buscando enfraquecer os extremistas, nestes termos: 

 

Artigo 14 

Denúncia por um Estado Parte 

1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar ao Procurador uma situação em que haja 

indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários crimes da competência do Tribunal e 

solicitar ao Procurador que a investigue, com vista a determinar se uma ou mais pessoas 

identificadas deverão ser acusadas da prática desses crimes (BRASIL, 2002, s/p). 

 

Dessa forma, no tocante à figura de Fred Waterford, é mister ressaltar sua 

importância para o regime. O personagem em questão foi o principal responsável — ao 

lado de sua esposa, mentora intelectual da ditadura — pelo golpe e fundação de Gileade, 

sendo fundamental no governo e no estabelecimento de todos os seus métodos, tais quais, 

as execuções generalizadas, torturas, estupros e deportações em massa para regiões onde 

há alta concentração de radiação. 

Portanto, ao longo de todo o desenrolar da história, os EUA buscaram 

incessantemente sua captura. Até que então, os Estados Unidos conseguiram e Fred 

Waterford foi atraído para o Canadá, onde foi preso pelas autoridades locais cumprindo 

um mandado de prisão internacional. 

Nesse aspecto, é importante refletir sobre o Tribunal Penal Internacional e sua 

competência, pois haja vista o exposto, tanto no livro como na série, resta evidente as 

violações cometidas. Contudo, há uma dúvida razoável sobre a competência do TPI para 

o julgamento de Fred Waterford. 



Em 17 de julho de 1998 na Conferência de Roma, foi criado o Tribunal Penal 

Internacional. O Estatuto de Roma estabeleceu a fundação do órgão judicial e a obrigação 

de 60 ratificações para sua entrada em vigor, meta alcançada em 2002. Assim, o TPI é a 

primeira instituição global permanente de Direito Penal Internacional, o qual 

responsabiliza indivíduos pelo cometimento de crimes, com competência não só para 

processá-los, mas também julgá-los (AMARAL JÚNIOR, 2008). 

É importante ressaltar que, a ação do TPI tem natureza complementar às 

jurisdições domésticas, portanto, pode-se dizer que ela é excepcional e esporádica. Nessa 

ótica, a Corte atua em casos que existirem incapacidade ou ausência de disposição dos 

Estados em processar e julgar os responsáveis por transgressões (AMARAL JÚNIOR, 

2008). 

No que tange às competências do Tribunal, cabe analisá-las sob os critérios 

pessoal, temporal, territorial e material. É mister ressaltar que em relação à perspectiva 

pessoal — ratione personae —, é previsto no art. 1º e no art. 2520, que somente as pessoas 

físicas poderão ser submetidas à jurisdição da Corte (MAZZUOLI, 2004). 

Já a competência temporal — ratione temporis — estabelece que o Tribunal só 

terá jurisdição para os crimes que forem cometidos após a entrada em vigor do Estatuto 

de Roma, para os países signatários, consoante ao art. 24. Para aqueles que aderirem 

posteriormente, a jurisdição só valerá após a sua entrada em vigor no Estado 

(MAZZUOLI, 2004). 

Sob a perspectiva territorial — ratione loci —, o Tribunal tem jurisdição sobre 

crimes praticados no território de qualquer dos Estados-parte, ainda que o acusado seja 

nacional de um Estado que não tenha ratificado o Estatuto nem aceito a jurisdição do TPI 

para o julgamento do crime em questão (MAZZUOLI, 2004). 

Por fim, a competência material — ratione materiae — é aquela que abrange as 

quatro espécies previstos no Estatuto de Roma, tais quais, crimes de guerra, genocídio, 

crimes de agressão e crimes lesa-humanidade (MAZZUOLI, 2004). 

Agora, à luz do caso em análise, é imperioso trazer à baila as devidas reflexões. 

Inicialmente, a competência pessoal e a material não são alvo de debate, pois Fred 

Waterford, como pessoa física, é o alvo do julgamento e à ele são atribuídos os crimes 



tipificados no estatuto, são eles: crimes de guerra, crimes de agressão, violações dos 

direitos humanos, coordenação e desenho de ataques terroristas, perseguição e tortura de 

civis, tratamento cruel e desumano, sequestro, escravidão e estupro. 

De igual modo, não se discute a competência temporal, pois Waterford está sendo 

acusado por crimes ocorridos após a adesão dos EUA ao Estatuto de Roma. Mas, existe 

um problema ao verificar o elencado. Quando os Estados Unidos se submeteram à 

jurisdição do TPI, o país não era mais indubitavelmente soberano sobre o território onde 

os delitos foram perpetrados. Com o advento do golpe, Gilead reclamou para si a 

soberania sobre todo o território americano, eclodindo a guerra civil. 

Portanto, a questão territorial é o principal entrave para a análise da competência 

do caso. Isso ocorre, pois o TPI só julga os crimes praticados dentro do território dos 

Estados-Parte, existindo uma dúvida razoável — entre os EUA e Gilead — sobre quem 

possui a soberania sobre o lugar onde Fred Waterford praticou os atos delituosos, não se 

pode, à primeira vista, julgá-lo. 

Contudo, analisando casos semelhantes, em contextos de guerra civil, a 

jurisprudência do TPI é farta em condenar membros de organizações terroristas que 

reivindicam países ou pedaços de países para suas organizações. Recentemente, o 

Tribunal condenou o guerrilheiro Bosco Ntaganda, rebelde atuante na província de Ituri 

na República Democrática do Congo, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade 

(ESTADO DE MINAS, 2021). 

Outrossim, mais um caso de bastante repercussão envolve, inclusive, um 

fundamentalista religioso — Dominic Ongwen — rebelde que visava a implantação de 

um regime fundamentalista cristão em Uganda. Como membro do Exército de Resistência 

do Senhor, o réu foi condenado por crimes como assassinatos, estupros, escravidão sexual 

e gravidez forçada (ESTADO DE MINAS, 2021). 

Por outro lado, verifica-se também a possibilidade do julgamento ao analisar o 

próprio estatuto. Nos arts. 11, 12 e 13, onde o tratado versa sobre as condições prévias ao 

exercício da jurisdição e a própria aplicação da mesma, existe a previsão de outro critério 

para a substituição da competência territorial. Assim, o contexto descrito atrai a 

incidência do art. 11, §2, in verbis: 

 



Se um Estado se tornar Parte no presente Estatuto depois da sua entrada em vigor, o 

Tribunal só poderá exercer a sua competência em relação a crimes cometidos depois da 

entrada em vigor do presente Estatuto relativamente a esse Estado, a menos que este 

tenha feito uma declaração nos termos do parágrafo 3o do artigo 12 (BRASIL, 2002, 

s/p, grifo nosso). 

 

Por conseguinte, segundo o §3 do art. 12: 

 

Se a aceitação da competência do Tribunal por um Estado que não seja Parte no 

presente Estatuto for necessária nos termos do parágrafo 2o, pode o referido Estado, 

mediante declaração depositada junto do Secretário, consentir que o Tribunal 

exerça a sua competência em relação ao crime em questão. O Estado que tiver aceito 

a competência do Tribunal colaborará com este, sem qualquer demora ou exceção, de 

acordo com o disposto no Capítulo IX (BRASIL, 2002, s/p, grifo nosso). 

 

E para completar, o parágrafo 2§, do art. 12: 

 

o Tribunal poderá exercer a sua jurisdição se um ou mais Estados a seguir identificados 

forem Partes no presente Estatuto ou aceitarem a competência do Tribunal de acordo com 

o disposto no parágrafo 3o: a) Estado em cujo território tenha tido lugar a conduta em 

causa, ou, se o crime tiver sido cometido a bordo de um navio ou de uma aeronave, o 

Estado de matrícula do navio ou aeronave; b) Estado de que seja nacional a pessoa a 

quem é imputado um crime” (BRASIL, 2002, s/p, grifo nosso). 

 

Dessa forma, o TPI acolheu o critério de nacionalidade como substitutivo à 

territorialidade. Ou seja, basta que o Estado-Parte aceite a competência do TPI e denuncie 

o indivíduo para a Corte, admitindo então, tacitamente, que não terá condições de julgá-

lo, que o Tribunal terá competência para o feito. 

Sendo assim, Fred Waterford, como um nacional dos EUA, pode ser julgado pelo 

TPI, como solicitado pelo país e acolhida a denúncia do procurador pela Corte, estando 

em qualquer lugar do mundo. 

Portanto, é correto afirmar que Fred Waterford, por isso e em observância à 

jurisprudência recentemente estabelecida, pode sim ser julgado pelo TPI, verificando-se 

uma mitigação do critério territorial para a competência do Tribunal. 
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