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1. INTRODUÇÃO 
 

 A Associação Internacional de Direito Penal, graças à ação de seu atual 

Presidente, Prof. Cherif Bassiouni, há mais de vinte anos assumiu a missão 

histórica de promover a instalação de uma Justiça Internacional séria e 

imparcial, através da criação de um Tribunal Penal Internacional, de caráter 

permanente.  Esse ideal de justiça, entretanto, vem de muito mais longe. 

 O primeiro Tribunal Penal Internacional de que se tem notícia reuniu-se 

em 1474, em Breisach, na Alemanha, formado por 27 juízes do Sacro Império 

Romano, que julgou e condenou Peter von Hagenbach, por violação de "leis 

Divinas e Humanas", em razão de haver autorizado que suas tropas 

estuprassem, matassem civis inocentes e pilhassem propriedades.1 

 Neste breve século XX, para usarmos o sugestivo subtítulo da obra de 

Eric Hobsbawm, "A Era dos Extremos", diversos e turbulentos acontecimentos 

condicionaram o desenvolvimento da idéia de criação de um Tribunal 

Internacional Penal. 

 Essa idéia, na atualidade, renasceu de um sentimento universal de repúdio 

às atrocidades cometidas durante a Primeira Guerra Mundial.  Nesse conflito 

foram introduzidos os submarinos, que violaram as regras das guerras 

marítimas; foram usados os chamados escudos humanos e os gases tóxicos, 

além do estupro da população feminina.  Esses eram crimes novos que 

produziram um sentimento ético-jurídico, que reclamava a instituição de uma 

Justiça Penal supranacional. 

 Como afirma João José Leal, "esse natural sentimento de justiça decorria 

também da consciência de que os principais responsáveis pela guerra haviam, 

sem qualquer justificativa, violado as regras mais elementares da convivência 

entre os povos, das relações internacionais, dos tratados e convenções entre as 

nações, do costume e das leis da guerra e, acima de tudo, da moral universal. 

 Os governantes das principais nações não escaparam ao condicionamento 

desse expressivo e generalizado movimento de idéias em favor da paz e de uma 

justiça repressiva supranacional para julgar os autores de crimes de guerra e 

contra a humanidade, cometidos durante aquele sinistro período da história 

mundial."2 

 Esse sentimento foi muito bem captado pelo jurista francês André 

Tardieu, que no dia 3 de fevereiro de 1919, na sessão de abertura da Comissão 

de Responsabilidades dos Autores da Guerra e Sanções, assim expressou:  

"Nós queremos realizar uma paz igual para todos, assegurando a cada nação, 

                                                 
      1. M. Cherif Bassiouni:  The time has come for an International Criminal Court.  In 

Indiana International & Cooperative Law Review, vol., 1, nº 1, Spring 1991, p. 1. 

      2. João José Leal:  A possibilidade de instituição de um Tribunal Criminal Permanente 

pela ONU, como resultado da Nova Ordem Mundial.  Universidade Gama Filho, 1994, p. 

71-72, tese. 
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forte ou fraca, a segurança e a dignidade.  Como poderemos proclamar esta 

igualdade diante do Tribunal da consciência universal, senão através do 

compromisso de apurar as responsabilidades que estão na base do atentado, do 

qual o mundo inteiro foi a vítima."3 

 Com base nessa realidade, o Tratado de Versalhes estabeleceu que o 

Kaiser Guilherme II havia violado as leis de guerra e, por isso, merecia ser 

preso e processado criminalmente (art. 228).  Os aliados, entretanto, não 

tinham verdadeiro interesse de processar o Kaiser.  Este, com tranqüilidade, 

refugiou-se na Holanda, onde vivia em um belo castelo.  Os holandeses nunca 

foram, com efetividade, compelidos a entregar o ex-governante, mesmo assim, 

manifestaram a intenção de não entregar o Kaiser para ser julgado.  A 

imprensa internacional, entretanto, repetindo o discurso dos governantes 

aliados, anunciava a próxima prisão do Kaiser. 

 Nesse ponto, a título anedótico vale a pena relatar um episódio curioso, 

porém revelador da ideologia que ficava subjacente ao discurso político da 

época.  A esse tempo, um coronel americano, do Texas, que estava servindo 

na Bélgica e acreditava em tudo quanto a imprensa publicava, tendo lido que o 

Kaiser deveria ser submetido a uma jurisdição internacional, resolveu ir ao 

castelo de Guilherme II, que distava apenas 40 km da fronteira belga, para, 

reconhecendo o terreno, preparar sua prisão.  O coronel texano, entretanto, do 

Kaiser, sabia apenas que se tratava de um homem baixinho, que usava sempre 

um capote vermelho.  Ao chegar nos jardins do castelo, ao primeiro baixinho 

de capote que encontrou, perguntou:  "o senhor é o Kaiser?"  

Coincidentemente era...  Com a resposta afirmativa, o texano foi convidado a 

entrar no castelo, onde encontrou um oficial inglês.  O coronel texano 

conversou com o inglês e este informou que nenhum Estado tinha interesse em 

apreender o Kaiser e levá-lo para a Bélgica para ser julgado.  O coronel 

americano fingiu-se convencido e, meio desconsolado, voltou para a Bélgica 

com o fim de organizar a diligência de prisão do Kaiser.  Pouco tempo depois 

de ter dado conhecimento do seu propósito a seus superiores foi transferido 

para o Texas.  Este foi o único ato sério no sentido de que o Kaiser Guilherme 

II fosse preso e processado. 

 Os aliados não se interessaram também pela criação do Tribunal previsto 

do Tratado de Versalhes para julgamento dos criminosos de guerra alemães, 

tanto assim que, em seu lugar, o Supremo Tribunal Alemão foi autorizado a 

promover o julgamento.  Os 20.000 acusados foram reduzidos a apenas 895, 

porém o Procurador Geral alemão concluiu que era impossível julgar um 

número tão grande de réus, daí porque tal número foi reduzido a 45, mas 

somente 21 foram julgados e 13 condenados à pena máxima de três anos.  

                                                 
      3. La paix de Versailles, responsabilités des auteurs de la guerre e sanctions.  Les 

editions Internationales, Paris, 1930. 
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 A impunidade foi, também, a conseqüência do massacre de 600.000 

armênios pelos turcos.  A Comissão que investigou as violações das leis e 

costumes de guerra, em 1919, recomendou que os militares turcos 

responsáveis fossem julgados e em tal recomendação aparece a noção de 

crimes contra a humanidade.  Ocorre que o Tratado de Sèvres (1923), que 

serviria de base para o julgamento, nunca foi ratificado e, pelo Tratado de 

Lousane (1927), os turcos acabaram anistiados.  A verdade é que os turcos 

eram necessários para impedir, no Bósforo, a passagem dos navios soviéticos 

para o Mediterrâneo.  Esse exemplo serve, também, para mostrar que os 

interesses políticos suplantam os jurídicos. 

 Em 1937, a sociedade das Nações adotou uma convenção sobre o 

terrorismo.  O protocolo dessa Convenção continha o Estatuto de um Tribunal 

Penal Internacional.  A Índia foi o único país que ratificou tal Convenção que, 

portanto, nunca entrou em vigor. 

 Depois da Segunda Grande Guerra foram criados os Tribunais de 

Nuremberg e Tóquio.  Neste ponto devemos abrir um parênteses na exposição 

histórica para tratarmos um pouco do Tribunal de Nuremberg. 

 

2. O TRIBUNAL DE NUREMBERG 
 

 A realidade cruel da guerra provocou a reação de Nuremberg e, com ela, a 

incorporação definitiva do Direito Penal Internacional ao patrimônio jurídico 

da humanidade.  Diante da importância histórica de tal episódio, necessário se 

faz dedicar algum espaço à organização e funcionamento do Tribunal de 

Nuremberg, pois na sua regulamentação foram definidos, pela primeira vez, os 

crimes internacionais próprios. 

 Além da importância histórica de tal Tribunal, o seu estudo é 

especialmente importante para as atuais gerações de cientistas do Direito, 

porque estas não conviveram com ele.  Ademais disso, o é também para que 

possam bem compreender a razão de ser dos atuais Tribunais ad hoc para a 

ex-Iugoslávia e Ruanda e os projetos de uma Corte Penal Internacional 

Permanente. 

 Em 8 de agosto de 1945, o Governo Provisório da República Francesa e 

os Governos dos Estados Unidos da América, do Reino Unido da 

Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas celebraram acordo destinado a estabelecer as regras que deveriam 

orientar o processo e julgamento dos grandes criminosos da guerra das 

potências européias do Eixo, por "crimes sem localização geográfica precisa". 

 Esse acordo instituiu o Tribunal Militar Internacional, que se tornou 

conhecido como o "Tribunal de Nuremberg". 

 

 "Considerando que as Nações Aliadas proclamaram, em várias ocasiões, 

a intenção de levar à justiça os criminosos de guerra; 
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 Considerando que a Declaração publicada em Moscou, em 30 de outubro 

de 1943, sobre as atrocidades na Europa ocupada, especificou que os 

oficiais e soldados alemães e os membros do partido nazista responsáveis 

por atrocidades e crimes, ou que voluntariamente tomaram parte na 

execução dos mesmos, serão enviados aos países em que foram 

perpetrados seus atos abomináveis, a fim de que possam ser julgados e 

punidos, conforme as leis desses países libertados e dos governos livres 

neles instaurados; 

 Considerando que essa declaração foi feita sob reserva do caso dos 

grandes criminosos de guerra, cujos crimes não têm localização 

geográfica precisa, os quais serão punidos por uma decisão comum dos 

Governos aliados; 

 Em conseqüência, o Governo Provisório da República Francesa e os 

Governos dos Estados Unidos da América, do Reino Unido da 

Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (denominados, mais adiante, os signatários), agindo no 

interesse de todas as Nações Unidas, concluíram, por meio de seus 

representantes devidamente autorizados, o seguinte acordo: 

 

1ºSerá estabelecido um Tribunal Militar Internacional, depois de consultado o 

Conselho de Controle na Alemanha, para julgar os criminosos de 

guerra cujos crimes não tenham localização geográfica precisa, quer 

sejam eles acusados individualmente, quer a título de membros de 

organizações ou de grupos, quer a esse duplo título. 

 

 2ºA constituição, jurisdição e funções do Tribunal Militar Internacional 

estão previstas no Estatuto anexo ao presente Acordo, formando 

esse Estatuto parte integrante do Acordo. 

 

 3ºCada signatário tomará as medidas necessárias para garantir a 

apresentação, nos inquéritos e nos processos, dos grandes 

criminosos de guerra que detiver e que devam ser julgados pelo 

Tribunal Militar Internacional.  Os signatários deverão igualmente 

empregar todos os esforços para garantir a presença nos inquéritos e 

processos perante o Tribunal Militar Internacional daqueles dentre 

os grandes criminosos que se encontrem no território de um dos 

signatários. 

 

 4ºNenhuma disposição do presente Acordo afeta os princípios fixados 

pela Declaração de Moscou no que concerne ao envio dos 

criminosos de guerra aos países em que eles cometeram seus crimes. 

 

 5ºTodos os Governos das Nações Unidas podem aderir a este Acordo por 

comunicação dada por via diplomática ao Governo do Reino Unido, 
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o qual notificará cada adesão aos outros Governos signatários e 

aderentes. 

 

 6ºNenhuma disposição do presente Acordo afeta a jurisdição ou 

competência dos tribunais nacionais ou dos tribunais de ocupação já 

criados ou a criar, nos territórios aliados ou da Alemanha, para 

julgar criminosos de guerra. 

 

 7ºEste Acordo entrará em vigor no dia da assinatura e vigorará pelo 

período de um ano, conservando depois seu efeito, sob reserva de 

direito de todos os signatários de indicarem, por via diplomática, 

mediante aviso-prévio de um mês, sua intenção de lhe pôr fim.  

Essa rescisão não afetará as medidas já tomadas, nem as decisões já 

pronunciadas em execução do presente Acordo. 

 

 Em fé do que, os abaixo-assinados firmaram o presente Acordo. 

 

 Feito em quatro exemplares, em Londres, neste oitavo dia do mês de 

agosto de mil novecentos e quarenta e cinco, em francês, inglês e russo, 

cada um dos textos sendo texto autêntico."4 

 

 De acordo com o estabelecido no art. 4º do Estatuto coube aos Governos 

signatários indicar os membros do Tribunal.  Estes foram os seguintes:  

Presidente Geoffrey Lawrence (Grã-Bretanha), Francis Biddle (EUA), Henri 

Donnedieu de Vabres (França) e Iola Nikitchenko (URSS). 

 A atividade do Ministério Público foi entregue a equipes chefiadas por:  

H. Jackson (EUA), Charpentier de Ribes (França, antes, De Menthon), 

Shawcross e depois Maxwell-Fyfe (delegação britânica) e V. Rudenko 

(URSS).  Embora o Tribunal tivesse a denominação de "militar", todos os 

juízes, salvo o soviético, eram civis e considerados juristas notáveis em seus 

países.  A denominação Tribunal "Militar" decorreu da necessidade de os 

Estados Unidos contornarem o obstáculo do princípio de anterioridade da lei 

prevista no Direito Penal comum interno e inexistente em seu Direito Penal 

Militar. 

 Afirma-se, anedoticamente, que a cidade de Nuremberg foi escolhida 

para sediar o tribunal por ter sido uma das poucas em que, dos escombros da 

guerra, resultaram mais ou menos intactos os prédios de um Tribunal e de um 

hotel... de boa categoria.  O motivo oficial, entretanto, vinculou-se ao fato de 

ter sido em Nuremberg que ocorreram as mais espetaculares concentrações do 

                                                 
      4. Texto do Acordo de Londres, na tradução portuguesa constante do livro de Mario 

Pessoa; Leis da Guerra e Armas Nucleares, RT, São Paulo, 1969, p. 325. 
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partido nazista e por ter sido ali que foram promulgadas as leis de perseguição 

racial. 

 As peças acusatórias foram publicadas no dia 18 de outubro de 1945.  Os 

trabalhos do Tribunal tiveram início no dia 20 de novembro do mesmo ano e se 

prolongaram até 1º de outubro de 1946.  Foram realizadas 403 sessões 

públicas, ouvidas 94 testemunhas, das quais as defesas arrolaram 61.  As 

demais foram arroladas pela acusação.  A sentença, com cerca de 50.000 

palavras, exigiu duas audiências para a sua leitura, as dos dias 30 de setembro e 

1º de outubro de 1946.  Em média, as defesas duraram de oito a 10 horas, 

salvo a mais longa, do advogado de Goering, que demorou 13 horas. 

 O gigantesco processo, em sua íntegra, foi publicado em Nuremberg no 

período de 1947 a 1949.  O texto oficial francês, sob a denominação de "Le 

procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire 

International", ocupou cinco grossos volumes.  Foram produzidas 38.000 

peças probatórias contra os chefes políticos alemães, 136.612 contra as SS, 

10.00 contra as SA, 7.000 contra as SD, 3.000 contra o Estado Maior e o Alto 

Comando da Wehrmacht e 2.000 contra a Gestapo.5 

 As línguas oficiais foram o inglês, o francês e o russo, porém a maioria 

das defesas foram produzidas em alemão, com tradução simultânea, pois 

nenhum dos juízes, ao que parece, conhecia bem o idioma alemão, assim como 

poucos réus conheciam o inglês.6 

 Dentre outros advogados, livremente constituídos pelos réus, 

destacaram-se:  Jahrereiss, Kraus, Exner, Nelte, Seidl e Haensel. 

 Foi o seguinte o rol de acusados com as respectivas decisões:  1) Alberto 

Speer, Ministro do Armamento e Produção de Guerra, condenado a 20 anos de 

prisão; 2) Alfred Jodl, Chefe de Operações do Alto Comando, condenado à 

morte; 3) Alfred Rosemberg, Ministro dos territórios ocupados no campo 

ocidental, condenado à morte; 4) Arthur Seyss-Inquart, Ministro Austríaco e 

Comissário dos Países Baixos, condenado à morte; 5) Baldur von Schirach, 

Chefe das Juventudes Hitleristas e Governador de Viena, condenado a 20 anos 

de prisão; 6) Karl Doenitz, Almirante, sucessor de Hitler, condenado a 10 anos 

de prisão; 7) Constantin von Neurath, Protetor do Reich, condenado a 15 anos 

de prisão; 8) Erich Raeder, Comandante Supremo da Marinha até 1943, 

condenado à prisão perpétua; 9) Ernst Kaltenbrunnen, Chefe da Polícia de 

                                                 
      5. Números constantes da própria sentença prolatada pelo Tribunal. 

      6. Observação de R. W. Cooper, in "The Nuremberg Trial"; Penguin, Londres, 1947, p. 

147, citado por Antonio Quintano Ripollés:  Tratado de Derecho Penal Internacional e 

Internacional Penal, tomo I, C.S.I.C. Instituto "Francisco de Vitoria", Madri, 1995, p. 420, nota 

nº 3.  Destaque-se que deixamos de indicar, a cada passo, as fontes onde foram coletadas as 

informações aqui constantes relativamente ao Tribunal de Nuremberg, porque grande parte delas 

foi colhida diretamente na publicação francesa do processo e em diversos jornais da época 

selecionados por Editorial Codex, Buenos Aires, 1965. 
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Segurança, condenado à morte; 10) Franz von Papen, Antigo Chanceler e 

Embaixador na Turquia e na Áustria, absolvido; 11) Fritz Sauckel, 

plenipotenciário geral de movimentação, condenado à morte; 12) Wilhelm 

Frick, antigo Ministro do Interior, condenado à morte; 13) Wilhelm Keitel, 

Marechal de Campo, condenado à morte; 14) Hans Frank, Governador Geral 

da Polônia, condenado à morte; 15) Hans Fritzche, Diretor de Radiodifusão do 

Ministério da Propaganda, absolvido; 16) Hermann Goering, Marechal 

Comandante da Força Aérea, expulso do partido nazista a partir de 29 de abril 

de 1945 (data em que Hitler assinou seu testamento), condenado à morte; 17) 

Hjalmar Schacht, antigo Ministro da Economia e Presidente do Banco Oficial, 

absolvido; 18) Joachim von Ribbentrop, Ministro de Assuntos Exteriores, 

condenado à morte; 19) Julius Streicher, inspirador das campanhas 

anti-semitas e Diretor da revista "Der Stürmer", condenado à morte; 20) Martin 

Bormann (julgado "in absencia"), nomeado Ministro do Partido nos últimos 

momentos da guerra, condenado à morte; 21) Rudolf Hess, lugar-tenente do 

Führer até maio de 1941, condenado à prisão perpétua; 22) Walther Funk, 

presidente do Banco Oficial a partir de 1939, condenado à prisão perpétua. 

 As penas capitais foram executadas no dia 16 de outubro de 1946, na 

própria prisão de Nuremberg, por enforcamento, salvo quanto a Bormann, 

julgado "in absencia", e Goering, que se suicidou em sua cela. 

 As execuções começaram pouco antes de uma hora da manhã e às 2h45 já 

estavam terminadas.  Após a execução, os corpos foram fotografados duas 

vezes, vestidos e nus.  "Às quatro da madrugada, dois caminhões do exército 

americano se detiveram ante o Palácio da Justiça.  Eram escoltados por um 

jipe e um automóvel, ambos armados com metralhadoras.  A coluna 

encontrava-se sob o comando de um general americano e um general francês.  

Os 11 cadáveres, depois de muitas voltas, foram levados para Munique, para 

serem cremados secretamente."7  Depois, as cinzas foram dispersas no rio 

Isar, para que se evitassem futuras glorificações.  Essas medidas foram objeto 

de severas críticas em todo o mundo. 

 Os condenados a penas privativas de liberdade, em 18 de julho de 1947, 

foram transferidos para a prisão de Spandau, estabelecimento carcerário que a 

partir de então ficou sob o controle das quatro potências que ocuparam a 

Alemanha.  A vigilância sobre os condenados foi exercida, em rodízio 

mensal, por agentes de cada uma dessas potências.  A prisão de Spandau, que 

possuía 134 células e que já abrigara mais de 600 internos, passou a encarcerar 

apenas os "sete de Spandau" Rudolf Hess foi o último a permanecer em 

Spandau. 

 Também algumas corporações foram objeto de julgamento, dentre elas:  

o Governo alemão, a Diretoria do Partido Nacional-Socialista, o corpo de 

segurança do partido — conhecido como SS e DS —, a Polícia Secreta — 

                                                 
      7. De um jornal da época, conforme seleção do Editorial Codex, citado. 
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Gestapo, as forças de assalto do partido (SA) e o Estado-Maior das Forças 

Armadas.  Foram absolvidos o Governo alemão, o Estado- Maior e as SA. 

 A acusação teve o seguinte preâmbulo:  "Os Estados Unidos da 

América, a República francesa, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acusam Hermann 

Wilhelm Goering, (etc. ...) individualmente e como membros dos seguintes 

grupos e organizações, enquanto pertenciam às mesmas:  Governo do Reich, 

corpo de Chefes Políticos do Partido Nacional-Socialista Alemão de 

Trabalhadores, Grupos de Segurança do Partido Nacional Socialista 

(conhecido por SS), a Polícia Secreta do Estado (mais conhecida por Gestapo), 

as Seções de Assalto do Partido Nacional-Socialista (conhecidas por SA) e o 

Estado-Maior e o Alto-Comando do Exército alemão." 

 A acusação baseou-se em quatro pontos, a saber: 

 a)plano comum de conspiração ("the common plan of conspiracy"); 

 b)crimes contra a paz ("crimes against peace"); 

 c)crimes de guerra ("war crimes"), e 

 d)crimes contra a humanidade ("crimes against humanity"). 

 

 A idéia de "conspiracy" como tipo penal não encontrava paralelo perfeito 

no direito continental europeu, por tratar-se de uma construção jurídica 

tipicamente anglo-americana.  Em nosso sistema jurídico a idéia de 

conspiração se ajustaria melhor à teoria da participação criminal.  Entretanto, 

prevaleceu no Tribunal o entendimento contrário, segundo o qual a 

"conspiração" poderia ter existência criminal por si mesma.  Num paralelismo 

não muito rigoroso, poderíamos dizer que a "conspiracy" teria, mais ou menos, 

alguns contornos semelhantes aos do nosso atual crime de quadrilha ou bando.  

A "conspiração" estaria para os demais crimes assim como a quadrilha está 

para os crimes cometidos pelo bando.  Para uma melhor compreensão, 

passamos a transcrever o que constava da peça acusatória: 

 

"1º Começando com a guerra de agressão de 1º de setembro de 1939, que se 

estendeu até alcançar o mundo inteiro, os conspiradores nazistas levaram 

a cabo o seu plano comum ou conspiração de fazer a guerra de forma 

cruel e com absoluto desprezo e violação às leis e costumes existentes.  

No curso de tal plano ou conspiração foram cometidos os crimes de 

guerra narrados mais adiante. 

 

2º Começando com o plano de apoderamento e retenção do domínio total do 

Estado Alemão, utilizando-o depois para perpetrar as agressões ao 

exterior, os conspiradores nazistas executaram seu plano ou conspiração 

com crueldade e desprezo absoluto das leis humanitárias.  No curso da 

execução foram cometidos os crimes contra a humanidade, que se 

detalharão em seguida. 
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3º Em razão do exposto, os acusados, unidos a diversas pessoas, serão 

culpados de um plano comum ou conspiração para a consumação de 

crimes contra a paz, de plano comum ou conspiração para a prática de 

crimes contra a humanidade no curso da preparação da guerra e no seu 

desenvolvimento, e de plano comum ou conspiração para cometer crimes 

de guerra contra as forças armadas inimigas e contra pessoal civil não 

combatente." 

 

 De certa forma, o reconhecimento da "conspiração" importava no 

reconhecimento prático dos demais crimes.  Vejamos agora como foram 

definidos os crimes internacionais em sentido estrito. 

 Os crimes contra a paz, isto é:  "a direção, a preparação e o 

desencadeamento ou o prosseguimento de uma guerra de agressão ou de uma 

guerra com violação de tratados, garantias ou acordos internacionais ou a 

participação num plano concertado ou num conluio para a execução de 

qualquer um dos atos precedentes" (art. 6º, a).  O desencadeamento de uma 

guerra de agressão já havia sido considerado como ilícito pelo Pacto 

Briand-Kellog (Paris, 27 de agosto de 1928), porém sem que estivesse prevista 

qualquer espécie de sanção.  Os fatos levados ao conhecimento do Tribunal 

foram aqueles relativos à guerra de agressão contra a Polônia, de 1º de 

setembro de 1939; contra a Grã-Bretanha e a França, de 3 de setembro de 1939; 

contra a Dinamarca e a Noruega, de 9 de abril de 1940; contra a hoje 

ex-Iugoslávia e a Grécia, de 6 de abril de 1941; contra a União Soviética, de 22 

de junho de 1941; e contra os Estados Unidos, de 11 de dezembro do mesmo 

ano.  Em tais agressões, os principais textos convencionais violados pela 

Alemanha foram:  o Protocolo de Genebra de 1924; a Resolução da 

Assembléia Geral da Sociedade das Nações, de setembro de 1927; o Pacto de 

Paris (Briand-Kellog) de 1928; o Tratado germano-polaco de 26 de janeiro de 

1934 e o Tratado germano-russo de 23 de agosto de 1939. 

 Os crimes de guerra, isto é:  violações às leis e costumes de guerra.  

Essas violações compreendem, sem serem limitadas nas leis e costumes, o 

homicídio, maus-tratos ou deportação para trabalhos forçados ou para qualquer 

outro fim das populações civis dos territórios ocupados, homicídio ou 

maus-tratos de prisioneiros de guerra ou de pessoas no mar, execução de 

reféns, pilhagem de bens públicos ou privados, destruição sem motivo de 

cidades e aldeias, ou devastações que não se justifiquem por exigências 

militares" (art. 6º, b).  De todos os crimes que ensejaram a criação do Tribunal 

de Nuremberg, os de guerra em sentido estrito foram aqueles que 

apresentavam maior tradição legalista, uma vez que muitos estavam previstos 

nas Convenções de Haia de 1899, de 1907 e 1927 e na de Genebra de 1929.  

Essas normas convencionais, entretanto, não previam penas para os indivíduos.  

Estabeleciam, porém, a responsabilidade dos Estados.  A acusação imputou 

aos réus a prática da "guerra total", nos seguintes termos:  "todos os acusados 

atuaram em concurso, formularam e levaram a cabo um plano comum para 
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cometer crimes de guerra, incluindo, entre outros, o exercício da ’guerra total‘, 

que pressupõe métodos de combate e ocupação militar em franca oposição às 

leis e costumes de guerra". 

 A última acusação foi relativa aos crimes contra a humanidade.  O art. 6º, 

c do Estatuto assim definiu tais crimes:  "homicídio, extermínio, redução à 

escravidão, deportação e qualquer outro ato desumano cometido contra 

populações civis, antes e durante a guerra; ou então, perseguições por motivos 

políticos, raciais ou religiosos, quando esses atos ou perseguições, quer tenham 

ou não constituído uma violação do direito interno dos países onde foram 

perpetrados, tenham sido cometidos em conseqüência de qualquer crime que 

entre na competência do tribunal ou em conexão com esse crime".  

 Tais crimes de "lesa-humanidade" eram, até então, desconhecidos das 

Convenção Internacionais, embora, depois do massacre dos armênios pelos 

turcos, em 1915, a França, a Inglaterra e a Rússia tenham feito uma Declaração 

(18 de maio de 1915), na qual se falava em "novos crimes contra a humanidade 

e a civilização".  As ações definidas no Estatuto, atentados contra a vida e a 

integridade física das pessoas, de há muito eram conhecidas do Direito Penal 

interno dos países.  A incriminação em nível internacional foi conseqüência 

da projeção da norma interna no campo internacional.  Este talvez tenha sido, 

no campo da formação teórica do Direito Penal Internacional, um dos aspectos 

mais importantes do Tribunal Militar de Nuremberg. 

 Contra essas acusações, em resumo, defesas opuseram as seguintes teses:  

violação dos dogmas da anterioridade da lei e da legalidade; impossibilidade 

de o Direito Penal atuar em relação aos chamados "Atos de Estado"; 

impossibilidade do reconhecimento da responsabilidade penal dos entes 

coletivos; impossibilidade de atuação do Direito Penal Internacional contra os 

indivíduos e a questão da obediência hierárquica.  Como se pode ver 

claramente, as defesas atuaram com fundamento nos princípios do Direito 

Penal interno, cujos pressupostos são um pouco diferentes daqueles próprios 

da atuação internacional, pelo menos, segundo o entendimento dominante 

àquele tempo.  Além disso, as defesas trabalharam com regras próprias do 

direito continental europeu, especialmente o alemão, que muitas vezes eram 

quase incompreensíveis para a mentalidade jurídica russa e anglo-americana.  

Esqueceram-se as defesas que estavam patrocinando os interesses de pessoas 

que integraram a cúpula de um regime político, que havia desdenhado dos 

princípios da reserva legal e da anterioridade da lei penal, fato que importou 

numa extraordinária contradição. 

 Dentre muitas outras conclusões que podem ser tiradas do resultado do 

julgamento de Nuremberg, uma parece sobressair, por sua importância para o 

Direito Penal Internacional moderno, qual seja a de que, a despeito de não 

existir norma escrita específica, os crimes contra a humanidade foram aqueles 

que mais pesaram contra os réus no momento da condenação.  Embora graves, 

os crimes contra a paz e os de guerra, por si mesmos, não foram suficientes 

para ensejar a reprovação máxima, caracterizada pela pena de morte.  Isso 
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quer significar que no ânimo dos juízes preponderou a ideologia do Direito 

Penal sobre a do Direito Internacional.  Tal preponderância continua até hoje. 

 A despeito de ser um Tribunal ad hoc e uma jurisdição unilateral, o 

tribunal propiciou aos acusados todos os meios de defesa e de prova.  Tendo 

ficado notável o episódio de que resultou na salvação da vida do Almirante 

alemão Erich Raeder.  Vejamos. 

 A requerimento das defesas foram distribuídos questionários aos 

principais comandantes aliados, para que informassem de seus 

comportamentos durante a guerra, de modo que fossem comparados com os 

dos comandantes alemães.  O Almirante americano Nimitz, comandante das 

forças navais americanas no Pacífico, confessou práticas semelhantes às de seu 

colega alemão.  Tal revelação evitou a aplicação da pena de morte ao 

almirante Raeder. 

 Do ponto de vista processual o maior defeito do Tribunal constou do fato 

de ser ele um Tribunal de natureza inquisitiva, uma vez que não houve uma 

instrução preliminar.  Assim, instrução e julgamento desenvolveram-se 

perante o mesmo órgão jurisdicional. 

 No terreno dos princípios do Direito Penal Internacional, como já 

deixamos entrever, o Tribunal de Nuremberg representou um papel de extrema 

importância, bastando dizer que, graças a ele, foi fixado o conceito de crime 

contra a humanidade.  A ele se deve, também, o reconhecimento do crime de 

guerra de agressão.  Outro não menos relevante, foi o de haver introduzido, 

definitivamente, o indivíduo nas questões penais internacionais.  Finalmente a 

própria sentença, em uma das suas passagens de doutrina, destaca que "a idéia 

fundamental do estatuto do Tribunal foi a de fixar que as obrigações 

internacionais impostas aos indivíduos devem prevalecer sobre seus deveres de 

obediência para com o Estado do qual dependam, porque quem viola as leis de 

guerra não pode defender-se alegando haver recebido um mandato do Estado, 

pois este, com isso, sobrepassou e violou, por sua vez, os poderes e as normas 

que o Direito Internacional lhe reconhece". 

 Vejamos, agora, como o Tribunal de Nuremberg respondeu às principais 

teses apresentadas pelas defesas. 

 Entendeu o Tribunal não ter havido violação do princípio da 

irretroatividade da lei penal por entender que, quanto aos crimes de guerra, o 

Estatuto era apenas declarativo de um direito preexistente, uma vez que tais 

crimes estariam já definidos nos arts. 46, 50 e 56 da Convenção de Haia de 

1907.  No que diz respeito aos crimes contra a paz, manifestou-se o Tribunal 

no sentido de que "a máxima nullun crimen sine lege não se limita a soberania 

dos Estados...  É justo punir aqueles que, em desacordo com tratados solenes, 

agridem, sem prévio aviso, a um Estado vizinho, pois o agressor sabe do 

caráter odioso de tal comportamento...  Os acusados conheciam os tratados 

assinados pela Alemanha, que proibiam a guerra como solução de eventuais 

diferenças.  Eles sabiam que a guerra de agressão estava colocada fora da lei 

pela maioria dos países, inclusive a própria Alemanha. 
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 Na doutrina, a questão da irretroatividade da lei penal, que é corolário do 

princípio da legalidade, encontra soluções diversas.  Aqueles, como Glaser, 

que vinculam o Direito Penal Internacional ao Direito Internacional admitem 

que nessa disciplina vigoram regras costumeiras ao lado das normas do Direito 

Convencional.  Afirmou ele que as normas convencionais nada mais fazem 

senão consagrar um estado de coisa anterior.  Os tratados estratificam um 

costume internacional preexistente.  Por isso, para Glaser, no Direito 

Internacional não há espaço para o princípio nullum crimen."8 

 Outro grupo de especialistas, dentre os quais nos incluímos, entende que 

o Direito Penal Internacional, embora seja uma disciplina autônoma, faz 

prevalecer o pensamento penalista sobre o internacionalista e, por isso, não 

pode abrir mão de algumas conquistas do Direito Penal que importam em 

garantias fundamentais do homem.  Por isso, André Huet e Renée 

Koering-Joulin entendem que houve violação do princípio de que estamos 

tratando, embora tal reconhecimento não implique afirmar que do ponto de 

vista moral, da eqüidade e da consciência universal não houvesse uma 

exigência de punição pelos fatos cometidos pelos acusados.9 

 Os professores da Universidade Robert Schuman de Estrasburgo afirmam 

ainda, que embora o Direito Penal Internacional anterior ao Estatuto de 

Nuremberg já proibisse as guerras de agressão e os crimes de guerra, embora 

múltiplas declarações tivessem sido feitas pelos aliados durante a Segunda 

Guerra Mundial denunciando as atrocidades praticadas pelos alemães e 

proclamando a intenção de fazer processar os criminosos de guerra 

(especialmente a Declaração de Moscou de 30 de outubro de 1943), ocorre que 

nem o Direito Penal Internacional nem as Declarações haviam previsto 

qualquer espécie de sanção penal.  A incriminação propriamente dita somente 

surgiu a partir de 8 de outubro de 1945, com o Estatuto, o que importa dizer que 

ele foi aplicado retroativamente.10 

 Como se vê, o Tribunal de Nuremberg reconheceu a existência de um 

Direito acima da lei e acima dos Estados, que não corresponde ao ideal 

positivista, por se fundamentar numa normatividade secundária ou 

endonórmica.  As normas reconhecidas pelo Tribunal são metalegais, 

pré-jurídicas e pré-estatais, correspondendo a normas de cultura próprias do 

atual estágio da civilização cristã ocidental, que preponderaram sobre as 

normas positivas existentes. 

 

                                                 
      8. Stéfan Glaser:  Le principe de la légalité des délits et des peines et le procès de 

criminels de guerre", in Revue de Droit Pénal et Criminologie, 1947-1948, p. 230 

      9. André Huet e Renée Goering-Joulin:  Droit Pénal International, PUF, Paris, 1994, p. 

57 

    10. André Huet e Renée Goering-Joulin: op cit. p. 57. 
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 Vejamos agora, com menor profundidade, alguns dados sobre o Tribunal 

de Tóquio. 

 

3. O TRIBUNAL DE TÓQUIO 
 

 Tal qual na Declaração de Moscou, os aliados, na reunião de Cairo e na de 

Potsdam, firmaram declarações através das quais manifestaram o desejo de 

levar a julgamento os criminosos da guerra japoneses, pois é necessário deixar 

claro que o Japão havia firmado grande número de convenções pacifistas e de 

humanização de guerra, inclusive a de Haia de 1907.  No dia 19 de janeiro de 

1946, com a modificação de 19 de abril seguinte, o General Douglas 

MacArthur, na qualidade de Comandante Supremo das Forças Aliadas, com 

base no ato de rendição assinado na baía de Tóquio, a bordo do navio 

americano Missouri, em 2 de setembro de 1945, entre o Japão e as Nações 

Aliadas, instituiu o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente.  O 

Tribunal foi composto por 11 juízes, indicados pelos seguintes países:  

Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos, Filipinas, França, Inglaterra, 

Holanda, Nova Zelândia, URSS e Índia.  A Índia, embora não tivesse 

participado na Segunda Guerra Mundial, indicou um juiz na condição de país 

neutro.  A Carta do Tribunal de Tóquio estava baseada no Acordo de Londres, 

que instituiu o Tribunal de Nuremberg e no Estatuto deste.11 

 O Regulamento do Tribunal de Tóquio data de 25 de abril de 1946.  O 

Tribunal iniciou suas atividades em 29 de abril de 1946 e as encerrou em 12 de 

novembro de 1948.  Dos 25 acusados, sete foram condenados à morte (o 

Primeiro Ministro Geral Tojo; General Kenji Dohiara, antigo 

Comandante-Supremo na China; General Seihiri Itagati, ex-Ministro da 

Guerra; General Heitaro Kimura, ex-Chefe do Estado-Maior Imperial; General 

Akita Muto, Comandante nas Filipinas; General Iean Matsui, ex-Governador 

Militar de Shangai e o ex-Primeiro-Ministro Koki Hirota); 16 à prisão perpétua 

e dois a penas privativas de liberdade temporárias.  Diferentemente de 

Nuremberg, não houve absolvições.  O Imperador japonês não foi submetido 

a julgamento.  Ele foi mantido à frente do governo embora no termo de 

capitulação tenha ficado estabelecido que:  "a autoridade do Imperador e de 

seu governo será submetida à do Comandante Supremo das Forças Aliadas, 

que tomará todas as medidas necessárias para a aplicação dos artigos desta 

capitulação". 

 As penas capitais foram executadas na prisão de Sugamo, em Tóquio, 

sem qualquer estrépito, no dia 23 de dezembro de 1946.  Segundo Quintano 

Ripollés" los ajusticiados murieron con la vengativa exclamación de ¡Banzai! 

em sus labios".12 

                                                 
    11. C. A. Dunshee de Abranches:  Proscrição das Armas Nucleares, Livraria Freitas 

Bastos S.A., Rio de Janeiro, São Paulo, 1964, p. 51. 

    12. Antonio Quintano Ripollés:  Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional 
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 Contrariamente ao que aconteceu em Nuremberg, as decisões de Tóquio 

não foram unânimes.  O juiz francês, o filipino e o holandês ficaram vencidos 

em parte, e o da Índia, Rahabinode Pal, acolheu a tese da incompetência do 

Tribunal, à luz dos termos da capitulação e da inexistência de relação jurídica 

entre juízes estrangeiros e os acusados japoneses, estes sujeitos, apenas, à 

competência nacional.  Entendeu também o juiz indiano que a acusação 

importava em violação do princípio da legalidade. 

 A Carta do Tribunal de Tóquio não incidiu no mesmo defeito do Estatuto 

de Londres, uma vez que se limitou aos crimes de guerra, contra a paz e contra 

a humanidade, desprezando a complicada questão da "conspiracy". 

 Face à quase identidade entre o Estatuto de Nuremberg e a Carta de 

Tóquio, deixamos aqui de tecer outros comentários, embora não devamos 

terminar sem deixar consignado que a legitimidade do Tribunal de Tóquio foi 

muito contestada, em face dos crimes de "lesa-humanidade" cometidos com as 

explosões atômicas de Hiroschima e Nagasaki.  Hoje, afirma-se que 

Hiroschima e Nagasaki foram eleitas para serem destruídas por mera questão 

de racismo.  Ao final das contas, a Alemanha, embora inimiga, era habitada 

por brancos...  Para maiores esclarecimentos sobre o Tribunal Militar para o 

Extremo Oriente recomendamos a leitura do estudo de Röling e Cassese e o de 

Levie.13 

 Depois de Nuremberg e Tóquio, os aliados criaram Tribunais 

Internacionais para crimes de guerra em suas respectivas zonas de ocupação na 

Alemanha, que acabaram por julgar cerca de 20.000 pessoas, das quais 960 

foram condenadas à morte.  Mais tarde, a Alemanha assumiu a tarefa de julgar 

os criminosos de guerra encontrados em seu território.  Outros Estados 

europeus ocuparam-se de julgar alemães e nacionais que colaboraram com 

eles.  Estados não europeus também assumiram tal encargo. 

 Criminosos de guerra continuam sendo julgados.  Israel julgou 

Eichmann (1961) e Demjanjuk (1989).  O Canadá, em 1989 julgou Inre Finta, 

processo do qual participamos como parecerista e consultor por parte do 

Ministério da Justiça do Canadá.  A ex-Iugoslávia julgou e executou, em 

1989, Artkovik, que havia sido extraditado pelos Estados Unidos em 1988 e a 

França julgou Barbie pela segunda vez em 1989. 

 Em guerras posteriores, como as da Coréia (1950-1953), Vietnã 

(1965-1973), Índia-Paquistão (1972), Irã-Iraque (1980-1988), Falklands 

(Malvinas) (1982), Golfo Persa (1990-1991) ocorreram, também, graves 

violações. 

 

                                                                                                                                                     

Penal; C.S.I.C., Instituto Francisco de Vitoria, Madri, tomo I, 1955, p. 436. 

    13. B.V.A. Röling e Antonio Cassese:  The Tokyo Trial and Beyond; Polity Press, 

Cambridge, 1993, IX, p. 143.  Howard S. Levie:  Terrorism in war — The law of war crimes; 

Oceana Publications, Inc., 1993, especialmente o Capítulo IV. 
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4.EVOLUÇÃO ATUAL DOS TRABALHOS DE CONSTITUIÇÃO 

 DO TRIBUNAL 
 

 Em 1948, a Convenção sobre genocídio reconheceu a jurisdição de um 

Direito Penal Internacional, porém não exigiu a criação dele. 

 Desde então temos assistido em todo o mundo a inúmeras matanças, que 

ficaram impunes, como as de Biafra (Nigéria), Bangladesh, Camboja. 

 Como conseqüência dos processos posteriores à Segunda Guerra, as 

Nações Unidas criaram uma Comissão para a Codificação dos "Crimes contra 

a Paz e a Segurança da Humanidade" e também para apresentar um Estatuto de 

um Tribunal Penal Internacional.  No cumprimento desse encargo, a 

Comissão, em 1951, preparou um projeto de Estatuto que foi modificado em 

1953 mas, desde então, não teve mais seguimento. 

 Em 1975, por ocasião do V Congresso da ONU para a Prevenção do 

Delito e Tratamento do Delinqüente, a pretexto da prevenção e repressão da 

tortura e do terrorismo foi relançada a idéia de um Tribunal Internacional.  Tal 

esforço, entretanto, foi perdido em meio a um mundo politicamente 

fragmentado, no qual a violência e o medo de uma guerra nuclear estiveram 

sempre presentes.14 

 Nos anos setenta e oitenta, a pirataria aérea, a tomada de reféns para fins 

políticos, a violência terrorista, os atos de sabotagem, encheram de 

preocupações a comunidade internacional, mas, mesmo assim, o ideal de uma 

Corte Internacional Penal não logrou progredir diante da radicalização 

ideológica e a luta armada dos movimentos de libertação nacional.  Nem 

mesmo a luta contra o Apartheid, nesse período histórico, fez gerar qualquer 

progresso, embora a Convenção Internacional para a Prevenção e Castigo do 

Crime de Apartheid, de 1973, que somente entrou em vigor em 1976, previsse 

em seu artigo quinto a criação de uma "jurisdição penal internacional". 

 Em 1980, a Comissão de Direitos Humanos da ONU encomendou à 

AIDP, na pessoa do Prof. Cherif Bassiouni, a elaboração de um Projeto de 

Estatuto para julgamento das violações conseqüentes do apartheid.  O projeto, 

entretanto, não teve maior tramitação. 

 Com a superação do confronto Leste/Oeste, as relações internacionais 

têm registrado mudanças tão vertiginosas que hoje soa obsoleta a própria 

expressão "nova ordem internacional",15 além disso, as legiões de esfaimados 

do Terceiro Mundo, os "novos bárbaros",16 as migrações forçadas contrapostas 

                                                 
    14. M. Cherif Bassiouni.  Proyecto de Estatuto del Tribunal Penal Internacional — 

Introducción (El Pasado es el Prólogo — William Shakespeare).  Nouvelles Études Pénales, nº 

10, Toulouse, Érès, 1993. 

    15. J. A. Lindgren Alves:  Os Direitos Humanos como Tema Global, Editora Perspectiva, 

São Paulo, 1994, p. 1. 

    16. Jean-Cristophe Rufin.  L'Émpire et les Nouveaux Barbares, Paris, J.C. Lattès, 1991. 
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à xenofobia, o neonazismo, o ressurgimento do racismo expresso no 

etnoregionalismo,17 que assumiu proporções catastróficas com as guerras na 

ex-Iugoslávia e Ruanda, nas quais, muitas vezes, o vitimado se transformou em 

"vitimizador", 18  inverteram a situação.  Esses fenômenos perversos que 

acabamos de relacionar, aliados à criminalidade organizada transnacional e 

internacional e ao aparecimento de mercados comuns regionais têm despertado 

nos governos grande interesse pela cooperação penal internacional e, 

conseqüentemente, pela implementação de um Tribunal Penal Internacional e, 

até mesmo, de Tribunais Regionais. 

 Em 1989 e em 1990, a Assembléia Geral requisitou à Comissão de 

Direito Internacional que prestasse informação sobre a criação de um Tribunal 

Penal Internacional para julgamento das pessoas envolvidas com o tráfico de 

drogas.  Em razão dessas manifestações da Assembléia Geral das Nações 

Unidas, o Instituto Superior Internacional de Ciências Criminais promoveu em 

junho de 1990 uma reunião de peritos, da qual tivemos a honra de participar, 

para preparar um Projeto de Estatuto, o qual foi apresentado ao Oitavo 

Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Delito e Tratamento do 

Delinqüente, que teve lugar em Havana (agosto-setembro de 1990), do qual 

tivemos, também, a honra de chefiar a Delegação Brasileira e o orgulho de ser 

um dos Vice-Presidentes do Congresso. 

 Infelizmente, a despeito do debate travado, a informação final sobre o 

tema não passou de 11 linhas.  Entretanto, o Congresso decidiu que a 

Comissão de Direito Internacional deveria continuar trabalhando no sentido da 

criação de um Tribunal Penal Internacional. 

 Em conseqüência, em julho de 1990, a Comissão de Direito Internacional 

elaborou um informe que foi apresentado à Assembléia Geral na sessão de 

1990, no qual expressou a sua opinião favorável à possibilidade de um tribunal 

com jurisdição sobre os "Crimes contra a paz e a segurança da humanidade". 

 Em 9 de abril de 1991, a Comissão Jurídica Interamericana elaborou um 

Projeto de Declaração sobre a criação de um Tribunal Interamericano de 

Justiça, que contaria com uma Câmara Penal, do qual foram relatores os 

Exmos. Srs. Jorge Reinaldo A. Vanossi e Manuel A. Vieira. 

 Estavam as coisas neste pé quando começaram a avolumar-se os 

problemas na ex-Iugoslávia.  Vejamos o que se passou. 

 

                                                 
    17. Peter Waldman.  Etnoregionalismo, un desafío para el mundo nacional.  In 

Eguzkilore - Cuadernos del Instituto Basco de Criminología, San Sebastián, nº 7, 1993, p. 283. 

    18. João Marcello de Araujo Jurior.  O Estrangeiro:  "um menos tolerado" (Controle e 

reação social no Brasil).  In Eguzkilore - Cuadernos del Instituto Basco de Criminología, nº 7 

extraordinário, 1994, p. 98.  A palavra "vitimizador" não existe em nosso idioma.  Ela é 

empregada, especialmente, no âmbito da "Vitimologia", pelos autores que se inspiram nas fontes 

espanholas. 
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5.O TRIBUNAL CRIMINAL INTERNACIONAL PARA A 

EX-REPÚBLICA SOCIALISTA FEDERAL DA IUGOSLÁVIA 
 

A. UM POUCO DAQUILO QUE ACONTECEU 

 

 Para o homem comum brasileiro, compreender em toda a sua 

dramaticidade e estupidez a guerra na ex-República Socialista Federal da 

Iugoslávia não é tarefa muito fácil, pois a formação do nosso povo, a despeito 

da multiplicidade de matrizes raciais, não resultou uma "sociedade multiétnica, 

dilacerada pela oposição de componentes diferenciados e imiscíveis".19 

 Daí a reação de surpresa manifestada por muitos em nosso país quando, a 

partir dos anos sessenta, começaram a aparecer nos diversos cantos do mundo, 

especialmente na Europa, os chamados movimentos regionais e étnicos.  

Bascos, bosnianos, bretões, catalães, católicos da irlanda do Norte, corsos, 

croatas, escoceses, flamencos, galegos, galeses, ocitanos, sérvios, tiroleses do 

sul passaram a manifestar-se contrariamente ao poder central e a lutar por 

maior liberdade e até por independência. 20   Tais movimentos assumiram 

proporções catastróficas após o esfacelamento da União Soviética, 

principalmente na ex-Iugoslávia. 

 Incrivelmente, na visão do um sul-americano, tudo isso se passa numa 

Europa que pretender ser, cada vez mais, unida, concreta e unitária... 

 A nosso juízo, o racismo tem sido o motor desses movimentos, além, 

obviamente, de componentes históricos, políticos e econômicos.  O 

ressurgimento do etnoregionalismo, que parecia ter sido extinto na Europa com 

a Segunda Guerra Mundial, alimenta-se da cultura do racismo, que leva às 

tentativas de domínio sobre as minorias. 

 O conceito de minoria está vinculado ao de vulnerabilidade.  Minorias 

são os grupos sociais que, no diálogo da convivência, sucumbem ao poder de 

outros grupos que, por se considerarem invioláveis, procuram impor sua 

própria vontade, 21  por meio de uma relação de poder, na qual os mais 

vulneráveis não vêem respeitados, em sua plenitude, os direitos à igualdade em 

                                                 
    19. Darcy Ribeiro:  O Povo Brasileiro.  A formação e o sentido do Brasil; Companhia 

das Letras, São Paulo, 1995, p. 20. 

    20. Sobre o tema veja-se Peter Waldman:  Etnoregionalismo, un desafío para el mundo 

nacional; Eguzkilore, Cuadernos del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, nº 7, 1993, 

p. 283. 

    21. Ester Kosovski no  artigo "Victimización de las minorías", publicado na Revista Serie 

Vitimológica, Fundación Mexicana de Asistencia a Víctimas, FAP, México, 1993, nº 1, p. 19, 

entende que as minorias podem ser vistas como "todos os grupos sociais que são considerados 

inferiores e contra os quais existe discriminação".  Também no artigo "Igualdade na Diferença:  

vitimização de minorias", in João Marcello de Araujo Junior (org.):  Ciência e Política Criminal 

em Honra de Heleno Fragoso, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1992, p. 165. 
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face a outras pessoas que, em razão de uma maneira distorcida de ver o mundo, 

consideram-se superiores, privilegiadas, invulneráveis. 

 As minorias são, de regra, objeto do preconceito.  Este não se limita às 

relações interpessoais.  Às vezes, chega a institucionalizar-se, como nas 

hipóteses de apartheid, ou, quando não atinge a tanto, inspira uma atuação 

elitista e seletiva do sistema de controle social. 

 A cultura do racismo estrutura-se segundo idéias que se formaram através 

de construções do passado, da preponderância de certas línguas, de 

instituições, de interesses econômicos, de experiências históricas de povos que 

vivem há muito tempo em um mesmo território, em suma, por intermédio da 

crença na superioridade de uma raça, de uma cultura, de uma religião. 

 A formação do povo brasileiro, como aliás a de toda a população da 

América Latina, foi diferente.  Apresenta-se, por conseguinte, como um dos 

mais importantes fenômenos de integração populacional em todo o mundo, por 

tratar-se de um processo de sincretismo permanente, entre agentes originários 

de diversas regiões do mundo, de grande heterogeneidade cultural.22 

 Em conseqüência, em terras brasileiras, os conflitos regionais e entre 

etnias praticamente não existem,23 pois somos uma só gente, "um povo-nação 

assentado num território próprio e enquadrado dentro de um mesmo Estado 

para nele viver seu destino.24  Daí ser difícil para o homem simples brasileiro 

entender uma guerra como a balcânica. 

 Depois dessa pequena "aventura antropológica", devemos tratar de dar 

algumas notícias sobre as características do conflito nos Bálcãs. 

 Não é fácil estabelecer uma cronologia para a confusa guerra na 

ex-República Socialista Federal da Iugoslávia 25  porque, por tal guerra 

devemos entender uma sucessão de lutas que aconteceram e praticamente 

acabaram de acontecer em territórios distintos, embora, o mais das vezes, 

relacionadas umas com as outras.26 

                                                 
    22. Eugenio Raúl Zaffaroni:  Relato general regional para América Latina (sometido al 

XI Congreso Internacional de Defensa Social), in Cahiers de Défense Sociale, 1987, p. 100.  No 

mesmo sentido, João Marcello de Araujo Junior:  La problématique de la drogue en Amérique 

Latine.  Les premières conclusions du Projet Alternatif de Rio; in Reynald Ottenhof e Robert 

Cario:  Delinquance et Toxicomanie; Érès, Toulouse, 1991, p. 84. 

    23. A pequena questão indígena, ainda existente, a despeito de sua importância, não será 

capaz de quebrar a unidade nacional, assim como a voz isolada, separatista, vinda do sul, não 

passa, e nos seja permitido o uso da expressão, de uma "grande piada". 

    24. Darcy Ribeiro:  op. cit. p. 22. 

    25. Alain Pellet:  Le tribunal criminel international pour l'ex-Yougoslavie.  Poudre aux 

yeux ou avancée décisive ? em Revue Générale de Droit International Public, 

janvier-février-mars 1994, nº 1, p. 12 e ss. 

    26. Sobre o tema recomendamos a leitura de M. Cherif Bassiouni:  Investigating 

Violations of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia — The Comission of 
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 A primeira manifestação do conflito deu-se na Eslovênia, tendo 

começado quando esta República se proclamou independente da 

ex-Iugoslávia, no dia 25 de junho de 1991.  O conflito armado na Eslovênia 

teve curta duração, mantendo-se durante os meses de junho e julho de 1991.  

Foi travado entre o Exército Nacional Iugoslavo e as Forças de Defesa 

Territorial da Eslovênia (tropas que desertaram do Exército Nacional da 

ex-Iugoslávia e terminaram por compor o Exército Esloveno). 

 A segunda fase do conflito foi relativa à Croácia, iniciando-se pouco 

antes de 25 de julho de 1991, data da primeira declaração da independência da 

aludida República.27  As lutas foram travadas, de um lado, pelo recém-criado 

Exército Croata, composto por tropas que desertaram do Exército Nacional 

Iugoslavo, pela Guarda Nacional croata, por milícias locais, "forças especiais", 

pela polícia local e por civis armados.  Pelo outro lado lutavam:  o Exército 

Nacional Iugoslavo coadjuvado pelas milícias sérvias de Krajina, "forças 

especiais" da Sérvia, "forças especiais" locais, policiais e civis sérvios 

armados.  Depois de novembro de 1991, o Exército Nacional Iugoslavo 

abandonou oficialmente o conflito da Croácia, mas deixou atrás de si e com seu 

apoio o Exército da autoproclamada "República Sérvia da Krajina", que 

continuou na luta. 

 O terceiro momento da guerra deu-se na Bósnia e Herzegovina a partir de 

6 de março de 1992, quando essa República tornou-se também independente.  

Antes, no dia 1º de março, em um plebiscito, os cidadãos da Bósnia e 

Herzegovina haviam decidido pela independência.28 

 No dia 6 de abril de 1992, por seu turno, o "Parlamento do Povo Sérvio" 

proclamou a independência da "República Sérvia da Bósnia e Herzegovina". 

 Na Bósnia e Herzegovina o conflito foi multilateral, uma vez que nele 

lutaram:  forças do Governo da Bósnia e Herzegovina contra o Exército 

Nacional Iugoslavo (tal enfrentamento deu-se, apenas, durante os meses de 

abril a junho de 1992); tropas croatas contra forças do governo bósnio; forças 

sérvias contra forças da Bósnia e Herzegovina e tropas sérvias contra tropas 

croatas.29  As tropas do Conselho de Defesa Croata na Bósnia e Herzegovina 

receberam ajuda militar do Exército croata, da polícia local croata, de 

voluntários civis e de "forças especiais" como a constituída pelo braço militar 

                                                                                                                                                     

Experts Established pursuant to Security Council Resolution 780.  Occasional Paper nº 2.  

International Human Rights Law Institute.  DePaul University College of Law, 1996. 

    27. A data oficial da independência da Croácia é 8 de outubro de 1991. 

    28. As três novas Repúblicas foram admitidas como membros das Nações Unidas no dia 

22 de maio de 1992. 

    29. Cumpre destacar, servindo o destaque para mostrar que a "confusão é geral", como 

diria Machado de Assis, que em certas ocasiões o Conselho de Defesa croata participou de 

operações do Governo da Bósnia ou lutou ao lado do Exército deste país, contra o Exército 

Sérvio da Bósnia, também conhecido como Exército Popular Sérvio da Bósnia. 
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do Partido Croata dos Direitos.  Com a saída do Exército Nacional Iugoslavo, 

composto por efetivos vindos da Sérvia e de Montenegro (que hoje formam a 

República Federal da Iugoslávia), permaneceram no conflito as forças dos 

"Sérvios da Bósnia", às quais se agregaram "forças especiais da Sérvia" 

(compostas por mercenários e voluntários expatriados), milícias, polícias 

sérvias na Bósnia e Herzegovina e voluntários sérvios. 

 Os primeiros movimentos do conflito foram marcados por uma grande 

desorganização militar, especialmente por parte das Repúblicas recém 

independentes, pois nenhuma delas possuía exército próprio e regular.30  As 

unidades militares não estavam bem definidas e, por isso, os comandos eram 

deficientes.  As Repúblicas possuíam apenas Forças de Defesa Territorial, de 

caráter local e contingentes policiais.31 

 De início, as tentativas de solução do conflito ficaram por conta da 

Comunidade Européia, porém as iniciativas não foram eficazes.32  O Conselho 

de Segurança da ONU resolveu manifestar-se sobre ele em 25 de setembro de 

1991, através da Resolução 713 (1991), que estabeleceu um embargo geral e 

completo relativamente ao envio de armas e equipamentos militares à 

República Federal da Iugoslávia.  Essa Resolução, assim como as de números 

721 (1991), de 27 de novembro de 1991; 724 (1991), de 15 de dezembro de 

1991; 727 (1992), de 8 de janeiro de 1992; 740 (1992), de 7 de fevereiro de 

1992; 743 (1992), de 21 de fevereiro de 1992; 749 (1992), de 7 de abril de 1992 

e 752 (1992), de 15 de maio de 1992, foram reafirmadas pela Resolução nº 

757, de 30 de maio de 1992.  Esta última Resolução do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas passou a ter execução obrigatória no Brasil, por 

força do Decreto sem número de 19 de junho de 1992.33 

 O Conselho de Segurança das Nações Unidas, como acabamos de ver, 

através da Resolução 757 (1992), de 30 de maio de 1992, recriminou 

expressamente as autoridades da nova República Federal da Iugoslávia e 

reiterou a decisão constante da Resolução 752, que determinava, a todas as 

                                                 
    30. O Exército da Bósnia conta em suas fileiras com soldados sérvios e croatas. 

    31. As Forças de Defesa Territorial possuíam poder de fogo variado e careciam de pessoal.  

A Guarda Nacional croata foi criada em abril de 1991 para substituir a sua desorganizada Força 

de Defesa Territorial. 

    32. Acordo de Brioni (7.7.91), Conferência Européia para a Paz na Iugoslávia (1991), 

Conferência de Londres (26.8.92). 

    33. D.O.U I, de 22 de junho de 1992, p. 7801.  Pelo Decreto nº 1.308, de 11 de novembro 

de 1994, foi determinada a suspensão parcial do regime de sanções imposto pela Resolução 757 

(1992), em contemplação da Resolução 943 (1994) do Conselho de Segurança da ONU.  

Finalmente, este último Decreto foi revogado pelo art. 6º do Decreto nº 1.384, de 1º de fevereiro 

de 1995, que, por força da Resolução 970 (1995) do CSONU, dispôs sobre o levantamento 

parcial do regime de sanções contra a República Federal da Iugoslávia (Sérvia e Montenegro).  

D.O.U. I, de 2 de fevereiro de 1995. 
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partes em conflito, a cessação imediata de qualquer ato que importasse em 

mudança forçada na composição étnica dos povos da ex-Iugoslávia. 

 Com as independências, parte do pessoal militar do Exército Nacional 

Iugoslavo, que era unitário, abandonou as fileiras e se integrou aos novos 

exércitos nacionais.  A partir de maio de 1992, o que restou do Exército 

Nacional Iugoslavo foi reestruturado, passando a denominar-se Exército 

Iugoslavo, composto essencialmente por tropas das Repúblicas da Sérvia e de 

Montenegro.  Essas Repúblicas, a partir de 27 de abril de 1992, data em que o 

Parlamento de Belgrado concluiu o processo de dissolução da ex-Iugoslávia e 

adotou uma nova Constituição, passaram a compor a República Federal da 

Iugoslávia. 

 Além dos exércitos regulares mencionados, existiam ainda outros três 

exércitos:  o Exército Sérvio na Bósnia (que operava na Bósnia e 

Herzegovina),34 o Exército Sérvio na Croácia (que atuava na Croácia) e o 

Conselho de Defesa da Croácia (que combatia fora das fronteiras da Croácia).  

Os dois primeiros, mais ou menos clandestinamente, eram apoiados pelo 

Exército Iugoslavo e o último pelo Exército Croata. 

 Vejamos agora outros efetivos que se empenharam na luta. 

 As "Forças de Defesa Territorial" eram denominadas "milícias" e a da 

Croácia transformou-se na Guarda Nacional Croata.  A estrutura de comando 

dessas "Forças" era diferente daquela dos Exércitos, embora, por vezes, 

atuassem em conjunto com estes e sob as ordens de seus oficiais.  Em outras 

ocasiões agiram de forma independente, especialmente nas regiões de onde 

procedia a maioria de seus membros. 

 As "Forças Especiais" e as polícias possuíam estrutura paramilitar, razão 

pela qual as relações hierárquicas e de comando eram confusas, inclusive para 

seus próprios combatentes.  Todas as partes envolvidas contavam com a 

participação dessas "Forças Especiais", que eram em número de 45. 

 Tais "Forças Especiais", de regra, operavam por conta própria e fora de 

uma linha de comando visível.  Eram empregadas para a realização do 

"trabalho sujo", violando frontalmente as regras do Direito Internacional 

Humanitário.  As mais violentas e sangüinárias eram os "Tigres de Arkan"35 e 

                                                 
    34. Esse Exército é denominado ainda de Exército Popular da Iugoslávia na Bósnia. 

    35. Arkan é o codinome de Zeljko Raznjatovic, contra quem a INTERPOL possui diversar 

ordens de prisão, inclusive por roubos a bancos na Suécia e na Holanda e homicídios políticos 

cometidos em diversos Estados europeus.  Afirma-se estar envolvido com o crime organizado 

na Europa.  Em 1992 foi eleito para o "parlamento" de Kosovo e concorreu, em 1994, às 

eleições em Belgrado.  A participação de Arkan no conflito tem sido considerada como 

elemento indicativo da atuação de criminosos comuns na guerra, na qual lutam com "animus" de 

lucro.  Afirma-se que Arkan é hoje um homem rico, graças aos saques cometidos e ao 

contrabando. 



ARAUJO 
 

 

160 

as "Águias Brancas de Šešelj"36 ou "Chetniks".  Os muçulmanos da Bósnia e 

Herzegovina também formaram "Forças Especiais" a partir de 1991.37 

 Esse conjunto de efetivos militares e paramilitares, que às vezes sequer 

possuía uniforme ou usava insígnias, parecia ser fruto de uma estratégia 

destinada a fazer diluir os comandos e esfumaçar as responsabilidades pelas 

atrocidades cometidas, especialmente no que se refere à chamada "depuração 

étnica".38 

 Devemos falar alguma coisa sobre essa "depuração étnica". 

 

B. A DEPURAÇÃO ÉTNICA 

 

 Para maior fidelidade, reproduziremos a seguir parte do que consta do 

documento S/25274, de 9 de fevereiro de 1993, que consubstanciou o primeiro 

relatório da Comissão nomeada pelo Secretário Geral da ONU, em atenção ao 

determinado na Resolução 780 (1992) do Conselho de Segurança: 

 

 "A expressão ’depuração étnica‘ é relativamente nova.  No contexto dos 

conflitos da ex-República Socialista Federal da Iugoslávia a prática da 

’depuração étnica‘ consistiu em dar homogeneidade étnica a uma zona, 

utilizando a força ou a intimidação para expulsar pessoas ou 

determinados grupos em dita zona.  A ’depuração étnica‘ violou o 

Direito Internacional. 

 A julgar pelo grande número de informações nas quais foram descritas as 

políticas e práticas aplicadas na ex-Iugoslávia, a ’depuração étnica‘ se 

produz mediante homicídios, torturas, encarceramentos arbitrários, 

execuções sem processo judicial, estupros e outras agressões sexuais, 

confinamento de populações civis em guetos, expulsões pela força, 

deslocamento e deportação de populações, ataques deliberados ou 

ameaças de ataques contra civis e zonas civis, destruição injustificada de 

bens.  Estas práticas constituem crimes de ’lesa-humanidade‘ e podem 

ser assemelhadas a crimes de guerra concretos.  Esses atos também 

                                                 
    36. O grupo liderado pelo ex-membro do Parlamento da República Federal da Iugoslávia 

Šešelj é denominado Águias Brancas por se inspirarem nas idéias monárquicas de extrema direita 

de um outro grupo existente antes da Segunda Guerra Mundial, os "Chetniks", estes usavam um 

distintivo monárquico, com uma água de duas cabeças.  Os seguidores de Šešelj usam hoje o 

mesmo emblema. 

    37. As duas mais conhecidas são:  "Boinas Verdes" e "Liga Patriótica do Povo", formadas 

por voluntários expatriados e mercenários estrangeiros. 

    38. Todos os dados informativos constantes deste item foram colhidos no documento 

oficial das Nações Unidas nº S/1994/674, de 27 de maio de 1994, versão espanhola do original 

em inglês, que consubstancia o Relatório Final da Comissão mandada constituir pela Resolução 

do CS nº 780 (1992), de 6 de outubro de 1992. 
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poderão ser considerados como compreendidos na Convenção de 

Prevenção e Repressão do Delito de Genocídio."39 

 

 Por sua vez, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas assim 

se manifestou: 

 

 "Consternado com as informações sobre violações generalizadas, 

massivas e graves dos direitos do homem cometidas no território da 

antiga Iugoslávia, em particular na Bósnia e Herzegovina, notadamente 

as notícias sobre execuções sumárias e arbitrárias, desaparecimento de 

pessoas; tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes; 

prisões e detenções arbitrárias; tomada de reféns, desrespeito ao processo 

regular e ao primado do direito; restrições à liberdade de pensamento, de 

expressão e de associação, ataques deliberados contra não-combatentes, 

hospitais e ambulâncias; restrições ao acesso a víveres e medicamentos; 

devastação e destruição cegas de bens, e violações graves aos direitos 

humanos no interior das prisões..."40 

 

 O conceito e a prática da "purificação étnica" no território da 

ex-Iugoslávia, especialmente na Bósnia e Herzegovina, causou repugnância à 

Comissão de Direitos Humanos da ONU.  Tal "faxina étnica" 41 

caracterizou-se, no dizer da Comissão, "pela expulsão, transferência e 

deslocamento forçado de pessoas de seus lares, em flagrante violação aos 

direitos do homem, com o objetivo de desunir ou destruir grupos nacionais, 

étnicos, raciais ou religiosos".42  No seio da Comissão de Direitos Humanos, o 

Sr. Tadeusz Mazowiecki, antigo Primeiro-Ministro polonês, foi nomeado 

Relator Especial para o Monitoramento da Situação dos Direitos Humanos na 

ex-Iugoslávia.43  O trabalho parcial do Relator Especial foi transmitido pelo 

Secretário Geral à Assembléia Geral em 31 de outubro de 1994, através do 

documento A/49/641 -  S/1994/1252. 

                                                 
    39. Parágrafos 55, 56 e 57 do documento S/25374 ONU. 

    40. Resolução 1992/S-1/1 da Comissão de Direitos Humanos da ONU, adotada durante a 

primeira sessão extraordinária, em 14 de agosto de 1992. 

    41. Expressão empregada por João José Leal, na tese já citada. 

    42. Resolução 1992/S-1/1 da Comissão de Direitos Humanos da ONU adotada na 

primeira sessão extraordinária de 14 de agosto de 1992. 

    43. Sobre a controvertida figura dos Relatores Especiais para Países, da Comissão de 

Direitos Humanos da ONU, veja-se:  J. A. Lindgren Alves:  Os Direitos Humanos como Tema 

Global; FUNAG, Editora Perspectiva, Coleção Estudos Nº 144, São Paulo, 1994, especialmente 

p. 64 e ss. 
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 O Relatório Especial tratou da situação dos direitos humanos na Bósnia, 

na Croácia, na República Federal da Iugoslávia e na Antiga República 

Iugoslava da Macedônia, bem como apresentou recomendações. 

 No que se refere à situação na Bósnia e Herzegovina, o Relatório do Sr. 

Mazovieck deu ênfase às violações aos direitos humanos cometidas pelas 

forças sérvias na Bósnia e pelas autoridades servias "de facto".  Dentre outras, 

descreveu a situação de terror existente em Banja Luka, onde os não-sérvios 

foram vitimizados em larga escala, sem que tivessem a quem recorrer, uma vez 

que a polícia e outros funcionários não lhes davam qualquer espécie de 

proteção.  O Relator Especial exemplificou com alguns casos ocorridos no 

princípio do mês de março de 1994.  Nem deles, uma senhora muçulmana de 

72 anos de idade perdeu os olhos e as orelhas em um roubo.  Noutro, um 

muçulmano foi morto a tiros quanto tentava defender sua casa contra 

saqueadores.  No dia 11 de março de 1994, um homem morreu em razão dos 

ferimentos que lhe foram causados por saqueadores, porque a polícia lhe 

recusou atendimento médico. 

 O Relatório informou que atrocidades foram praticadas, também, pelas 

Forças da Bósnia e Herzegovina contra a população de origem sérvia.  Deu 

notícia de que, nos dias 24 e 29 de maio de 1994, ao sul de Bihac, policiais e 

civis muçulmanos mataram uma mulher sérvia de 67 anos de idade e feriram 

gravemente outra de 68 anos.44  Tais atos, entretanto, não faziam parte de uma 

política de "depuração étnica".  Além disso, foram praticados em número 

consideravelmente inferior ao das violações praticadas pelos outros 

contendores.45 

 No Relatório Final, a Comissão criada pela Resolução 780 (1992),46 por 

seu turno, considerou que a "depuração étnica" é uma "política deliberada, 

concebida por um grupo étnico ou religioso para deslocar, através da violência 

e do terror, a população civil de outro grupo étnico ou religioso de 

determinadas zonas geográficas.  Em grande medida, essa política é aplicada 

em nome de um nacionalismo mal entendido, de ofensas históricas e de um 

forte desejo de vingança". 

 A doutrina política aplicada pelos sérvios na Bósnia e Herzegovina e na 

Croácia é o resultado de uma grande mescla de ingredientes que fervilham em 

                                                 
    44. Documento, Assembléia Geral, A/49/641, S/1994/1252, de 31 de outubro de 1994, 

parágrafo nº 11, p. 4 da versão em inglês. 

    45. Documento Conselho de Segurança, S/1994/674, de 27 de maio de 1994, p. 38 da 

versão espanhola, parágrafo nº 148. 

    46. Conselho de Segurança documento nº S/1994/674, de 27 de maio de 1994.  O 

relatório da aludida Comissão consta da obra mencionada na nota nº 26 deste estudo.  Sobre a 

investigação realizada, recomendamos a leitura de M. Cherif Bassiouni:  Investigating 

Violations of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia; Occasional Paper nº 2, 

International Human Rights Law Institute, DePaul University College of Law, Chicago, 1996. 
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um mesmo caldeirão social:  reivindicações diversas, ódios históricos, 

aspirações e expectativas nacionalistas, radicalismo religioso e questões 

psicológicas.  Os problemas históricos ente os sérvios e as outras etnias são 

relevantes, pois os ódios remontam à batalha de Kosovo do ano de 1389.  

Entretanto, foram os acontecimentos decorrentes da Segunda Guerra Mundial 

que mais acirraram os ânimos no seio das populações da ex-Iugoslávia. 

 A dramaticidade dessa política de "depuração étnica" revelou-se, de 

forma extremamente repugnante, através da violência sexual praticada contra 

mulheres, homens e crianças.47 

 O Relatório da Comissão presidida pelo Prof. Bassiouni mostrou que 

"nos acampamentos" de detidos os estupros eram freqüentes, sendo certo que 

os guardas matavam as mulheres que resistiam, assim agindo em presença dos 

demais prisioneiros.  As vítimas eram escolhidas à noite, independentemente 

da idade, tanto assim que foram constatados estupros de meninas de 7 anos e de 

mulheres de 65 anos de idade.48  As mães de filhos pequenos eram estupradas 

em presença destes e sob a ameaça de serem eles mortos caso resistissem à 

violação.  As mulheres mais jovens eram agrupadas e transferidas para 

campos de concentração especiais onde eram estupradas várias vezes ao dia, 

durante semanas.49  Nesses "campos" era permitido aos soldados, guardas, 

pessoal paramilitar e até civis entrar no acampamento, selecionar as mulheres, 

estuprá-las e depois matá-las ou devolvê-las à prisão.  Uma testemunha 

relatou a morte de uma mulher, depois de ficar em estado de coma durante uma 

semana em conseqüência de quase 100 estupros sádicos cometidos pelos 

guardas da prisão.50 

 Nos lugares de detenção, os homens também foram vitimados.  Uma 

testemunha viu quando prisioneiros eram obrigados a morder o pênis de 

outros.  Outra teve ocasião de ver os guardas constrangendo um pai a manter 

                                                 
    47. Sobre o tema, veja-se o recente estudo de Dorean Marguerite Koenig, intitulado 

"Women and Rape in Ethnic Conflict and War", in Hastings Women's Law Journal, volume 5, 

número 2, verão de 1994, p. 129 e ss., Universidade da Califórnia, Hastings College of the Law.  

Mais moderno ainda é o trabalho de M. Cherif Bassiouni e Marcia MaCormick:  Sexual 

Violence.  An Invisible Weapon of War in the Former Yugoslavia.  Occasional Paper nº 1, 

International Human Rights Law Institute, Chicago, 1996. 

    48. Os médicos do Hospital de Tuzla informaram a ocorrência de vários estupros 

envolvendo vítimas cujas idades variavam entre 5 a 81 anos de idade.  Tais informações, 

entretanto, não puderam ser confirmadas, como afirmado no Documento, Conselho de 

Segurança, S/1994/674, de 27 de maio de 1994, nota nº 58, p. 84 da versão em espanhol. 

    49. Documento:  Conselho de Segurança, S/1994/674, de 27 de maio de 1994, parágrafo 

230, letra o, p. 57 da versão em espanhol. 

    50. Documento:  Conselho de Segurança, S/1994/674, de 27 de maio de 1994, parágrafo 

247, p. 62 da versão em espanhol. 
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relações sodômicas recíprocas com seu próprio filho.  Caso algum prisioneiro 

tivesse uma ereção, tinha o pênis decepado.51 

 A Comissão supra referida realizou 223 entrevistas com vítimas de 

agressões sexuais e logrou, pelo nome ou pelo número, identificar 800 delas e 

600 supostos agressores por seus próprios nomes.  Os não identificados 

chegaram a 900,52 tudo em relação a fatos ocorridos entre 1991 e 1993. 

 A vinculação entre as agressões sexuais e a política de "depuração étnica" 

ficou provada de forma manifesta, pois muitos estupros foram praticados em 

praça pública com o fim de desmoralização pessoal e coletiva e, além disso, os 

estupradores afirmavam que queriam tornar suas vítimas grávidas e, quando 

efetivamente engravidavam, eram mantidas presas pelo tempo necessário a 

tornar inviável o aborto.  Ficou conhecido o caso de uma mulher muçulmana 

que permaneceu detida por um vizinho durante seis meses em uma casa perto 

de sua aldeia.  Foi estuprada reiteradas vezes por três ou quatro soldados que 

lhe diziam que daria à luz um menino "chetnik" que, ao crescer, mataria muitos 

muçulmanos.53 

 Além desses, outros elementos demonstram a vinculação entre os 

atentados sexuais e a política de "depuração étnica".  Vejamos: 

 Grande parte dos atentados aconteceram no contexto dos esforços 

efetuados para o deslocamento de grupos étnicos de um lugar para outro.  

Além disso, alguns dos supostos autores alegaram haver recebido ordens para a 

prática de estupros.54 

 Tais fatos levaram ao surgimento do Tribunal Ad Hoc para a 

ex-Iugoslávia. 

 

C.O PROCESSO DE CRIAÇÃO, NA ONU, DO TRIBUNAL AD HOC 

 PARA A EX-IUGOSLÁVIA 

 

 Pela Resolução 764 (1992) de 13 de junho de 1992, o Conselho de 

Segurança reafirmou que todas as partes em conflito deveriam respeitar as 

regras do Direito Internacional Humanitário, em particular, as Convenções de 

Genebra de 1949. 

                                                 
    51. Documento:  Conselho de Segurança, S/1994/674, de 27 de maio de 1994, parágrafo 

247, p. 62 da versão em espanhol. 

    52. Documento:  Conselho de Segurança, S/1994/674, de 27 de maio de 1994, parágrafo 

236, p. 59 da versão em espanhol. 

    53. Documento:  Conselho de Segurança, S/1994/674, de 27 de maio de 1994, parágrafo 

249, p. 62 da versão em espanhol. 

    54. Documento:  Conselho de Segurança, S/1994/674, de 27 de maio de 1994, parágrafo 

250, p. 62 da versão em espanhol. 
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 Na Resolução 771 (1992) de 13 de agosto, o Conselho de Segurança 

manifestou-se alarmado diante das notícias que lhe chegavam, relativamente às 

atrocidades cometidas no território da ex-Iugoslávia, especialmente na Bósnia 

e Herzegovina e reiterou a exigência de que as partes em luta não mais 

violassem as regras do Direito Internacional Humanitário. 

 Em 6 de outubro de 1992, pela Resolução 780 (1992), o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas pediu ao Secretário Geral, Sr. Boutros 

Boutros-Ghali, que constituísse uma Comissão de Especialista para apurar as 

informações chegadas ao conhecimento da ONU, de transgressões graves às 

Convenções de Genebra e de outras violações ao Direito Internacional 

Humanitário cometido no território da ex-República Socialista Federal da 

Iugoslávia. 

 Tal decisão do Conselho de Segurança teve como motivação próxima 

algumas das decisões específicas adotadas no Ato Final da Conferência de 

Londres sobre a ex-Iugoslávia, de 28 de agosto de 1992.  Dentre elas, aquela 

que convidava os governos e as organizações internacionais a contribuir com o 

Secretário Geral das Nações Unidas na coleta de informações sobre as 

violações ao Direito Internacional Humanitário ocorridas no território da 

ex-Iugoslávia. 

 No dia 26 de outubro de 1992, o Secretário Geral nomeou a Comissão 

que foi composta, a título pessoal, pelos senhores Frits Kalshoven (Holanda) - 

Presidente, M. Cherif Bassiouni (Egito), William J. Fenrick (Canadá), Kéga 

M'baye (Senegal) e Torkel Opsahl (Noruega). 

 Em 19 de outubro de 1993, a Comissão foi reorganizada por motivo de 

saúde de seu presidente e em razão da morte do Sr. Opsahl.  Para a presidência 

foi nomeado o Prof. Bassiouni e as duas vagas existentes foram preenchidas 

pelas senhoras Christine Cleiren (Holanda) e Hanne Sophie Greve (Noruega). 

 A Comissão iniciou seus trabalhos em 4 de novembro de 1992 e os 

concluiu no dia 15 de abril de 1994.55  Todos os períodos de sessões, em 

número de 12, foram realizados em Genebra, salvo o primeiro, que teve lugar 

em Nova York. 

 Os relatórios preliminares da Comissão foram remetidos ao Conselho de 

Segurança pelo Secretário Geral através dos expedientes de 9 de fevereiro de 

1993 (S/25274) e de 5 de outubro de 1993 (S/26545).  O relatório final foi 

enviado ao Secretário Geral em 6 de maio de 1994 e por este remetido ao 

Conselho de Segurança em 27 de maio de 1994 (S/1994/674). 

 Devemos interromper, neste ponto, a "história legislativa do Tribunal" 

para que vejamos, em resumo, aquilo que foi apurado pela Comissão e alguns 

de seus comentários e conclusões. 

                                                 
    55. O relatório desta Comissão, reiteramos, está contido na obra mencionada na nota nº 26, 

deste trabalho. 
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 A Comissão, embora entendesse não ser sua atribuição examinar aspectos 

jurídicos, por serem estes da competência exclusiva do Tribunal, resolveu 

apreciar a questão do caráter internacional ou não do conflito na ex-Iugoslávia.  

A matéria é importante porque se o conflito for classificado como 

internacional, serão aplicáveis as normas relativas às "violações graves" 

previstas nas Convenções de Genebra e no Protocolo Adicional I.  Por outro 

lado, caso se trate de um conflito interno, as normas aplicáveis serão as do 

artigo comum 3 das Convenções de Genebra, do Protocolo Adicional II de 

1977 e do art. 19 de Haia sobre bens culturais, pois nestas normas não se fala 

em "violações graves", nem em crimes de guerra. 

 Nessas condições, para os conflitos internos, salvo a existência de direito 

convencional entre as partes conflitantes, somente existirá "jurisdição 

universal" para os crimes de "lesa-humanidade" e de genocídio. 

 A Comissão concluiu que os conflitos principais na ex-Iugoslávia tiveram 

lugar na Croácia e na Bósnia e Herzegovina.  Daí ser difícil a determinação da 

natureza deles, ou seja, se interno ou internacional.  A despeito disso, 

considerando os diversos acordos sobre a questão humanitária firmados entre 

as partes beligerantes, entendeu que o direito aplicável deverá ser aquele 

relativo aos conflitos internacionais. 

 As chamadas "violações graves" estão previstas expressamente no 

Direito Convencional Humanitário e por isso podem ser punidas por qualquer 

Estado, com base na regra de extraterritorialidade, com fulcro no princípio da 

jurisdição penal universal.56 

 Esses crimes estão previstos nos artigos:  50 da 1ª Convenção de 

Genebra de 1949 (feridos e enfermos); 51 da 2ª Convenção (marítimo); 130 da 

3ª Convenção (prisioneiros de guerra); 147 da 4ª Convenção (pessoal civil) e 

§4º do art. 11 e art. 85 do Protocolo Adicional I, de 1977. 

 Tais regras proíbem o homicídio doloso, a tortura, o tratamento 

desumano de pessoas protegidas, a causação de grandes sofrimentos, o 

atentado grave contra a integridade física ou a saúde, a destruição em grande 

escala e a apropriação de bens quando não justificadas por necessidades 

militares ou quando executadas de modo ilícito ou arbitrário. 

 Com relação aos prisioneiros de guerra, as Convenções consideram 

também como violações graves a ação de coagir um prisioneiro a prestar 

serviços às forças armadas da potência inimiga ou de privá-lo de seu direito de 

ser julgado regular e imparcialmente. 

 Quanto aos civis, importa em violação grave: 

                                                 
    56. Sobre o tema:  Christophe Swinarski:  Introdução ao Direito Internacional 

Humanitário; Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Instituto Interamericano de Direitos 

Humanos e Escopo Editora, Brasília, 1988.  Derecho Penal Humanitario, atas do Seminário 

realizado na Faculdade de Direito da Universidade Católica del Uruguay Damaso Antonio 

Larrañaga, 7/8 de maio de 1992; Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político, 

Montevidéu, 1992. 
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 a)deportar ou transferir ilicitamente uma pessoa protegida; 

 b)confinar ilicitamente uma pessoa protegida; 

 c)forçar uma pessoa protegida a prestar serviços às forças armadas de 

uma potência inimiga; 

 d)privar deliberadamente uma pessoa protegida de seu direito de ser 

julgada regular e imparcialmente; 

 e)tomar reféns. 

 

 O § 3º do art. 85 do Protocolo Adicional I prevê diversas condutas 

relativas à forma pela qual se desenvolvem os atos de guerra, especialmente no 

que se refere a ataques a populações civis. 

 O tema da responsabilidade dos mandantes foi enfrentado pela comissão 

nos seguintes termos:  "a pessoa que dá a ordem  para que sejam cometidos 

crimes de guerra ou de ’lesa-humanidade‘ é tão culpada quanto aquela que o 

executa materialmente.  Este princípio, que está expresso nas Convenções de 

Genebra de 1949, é aplicável tanto aos superiores militares quanto aos civis, 

sejam as forças armadas regulares ou irregulares".  Reconheceu também que 

um Comandante Militar não pode ser, abstratamente, responsável por todos os 

atos de seus subordinados, uma vez que podem existir situações em que 

transgressões isoladas podem não ter sido do seu conhecimento, nem o 

Comandante as poderia controlar, embora seja dever fundamental dos chefes 

militares controlar as tropas e tomar todas as medidas práticas para que seus 

soldados atuem dentro da lei.  O argumento de ser o Comandante um homem 

de caráter débil ou de serem suas tropas incontroláveis não pode ser tolerado. 

 A Comissão distinguiu entre a "represália" de um lado e o revanchismo e 

a vingança, de outro.  A represália foi considerada legítima quando um ato que 

em outras circunstâncias seria tido como ilícito for praticado quando a parte 

contrária tenha cometido atos ilegais e se tenha negado a abster-se deles.  As 

represálias têm por objeto obrigar a parte adversária a pôr fim às suas 

atividades ilícitas.  Elas devem ser proporcionais ao mal original e devem ser 

suspensas tão logo o adversário ponha termo aos seus atos ilegais. 

 Não se admitem, entretanto, represálias contra as seguintes categorias de 

pessoas ou bens: 

 a)feridos, enfermos, pessoal, edifícios e material protegidos pela 1ª 

Convenção de Genebra (art. 46); 

 b)feridos, enfermos, náufragos, pessoal, navios e material protegidos pela 

2ª Convenção de Genebra (art. 47); 

 c)prisioneiros de guerra (art. 13 da 3ª Convenção e art. 44 do Protocolo 

Adicional I); 

 d)civis em mãos de uma das partes em conflito (art. 33 da 4ª Convenção e 

73 do Protocolo Adicional I); 

 e)civis (art. 51 § 6º do Protocolo Adicional I); 

 f)bens de caráter civil (art. 52, § 2º do Protocolo Adicional I); 

 g)bens culturais e lugares de culto (art. 53 do Protocolo Adicional I); 
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 h)bens indispensáveis para a sobrevivência da população civil (art. 54 do 

Protocolo Adicional I); 

 i)o meio ambiente natural (art. 55 do Protocolo Adicional I); 

 j)obras e instalações que contenham materiais perigosos (art. 56 do 

Protocolo Adicional I). 

 

 Reproduziremos, a seguir, na íntegra, as considerações da Comissão 

sobre os crimes de "lesa-humanidade": 

 

 O art. 5º do Estatuto do Tribunal Internacional estabelece firmemente a 

competência do Tribunal Internacional para julgar as pessoas que tenham 

cometido crimes de ’lesa-humanidade‘ definidos como determinados atos 

’cometidos contra a população civil durante um conflito armado, 

internacional ou interno‘.  Essa população civil pode constituir-se de 

grupos nacionais, políticos, étnicos, raciais ou religiosos. 

 

 A definição de ’crimes de lesa-humanidade‘, constante do art. 5º do 

Estatuto, corporifica determinados princípios aceitos pelo Direito 

Internacional aplicável erga omnes.  Como foi determinado pelo 

Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, existem ’ditames 

elementares da humanidade que devem ser reconhecidos em qualquer 

circunstância‘.  Em sua Resolução 95 (I), de 11 de dezembro de 1946, a 

Assembléia Geral das Nações Unidas reafirmou os princípios de Direito 

Internacional reconhecidos pela Carta do Tribunal de Nuremberg e no 

acórdão do Tribunal. 

 

 A aplicação em Nuremberg do conceito de ’crimes de lesa-humanidade‘ 

importou numa resposta a um vazio existente no Direito Internacional e 

em razão do qual muitos crimes cometidos durante a Segunda Guerra 

Mundial não puderam ser considerados tecnicamente como crimes de 

guerra stricto sensu.  A figura do crime contra a humanidade foi 

idealizada para que se pudesse fazer justiça com relação a crimes de igual 

gravidade, cometidos em grande escala, de maneira organizada e 

sistemática, perpetrados com requintes de extrema crueldade. 

 

 Entendeu também a Comissão que os crimes de "lesa-humanidade" não 

devem ser reconhecidos apenas nas hipóteses de conflito armado internacional.  

Tais crimes podem ser cometidos em qualquer espécie de conflito, seja ele 

interno ou internacional.  A Comissão destacou, entretanto, que não se deve 

confundir conflito armado com simples atos de banditismo ou insurreições de 

curta duração. 

 Com relação às pessoas protegidas, a Comissão entendeu que o art. 5º do 

Tribunal Internacional protege toda a "população civil", ou seja, os não 

combatentes.  Nessas condições, no conceito da população civil se inclui a 
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totalidade dos civis existentes na zona conflagrada, sejam eles refugiados ou 

não, pouco importante a raça, nacionalidade, religião ou opinião pública. 

 No caso específico do conflito na ex-Iugoslávia, a Comissão fez questão 

de destacar que não se deve confundir com combatente o civil que, em 

verdadeiro estado de legítima defesa, pega em armas para salvar sua família de 

um ataque injusto conseqüente de um plano geral de extermínio. 

 No que se refere ao genocídio, a Comissão chamou atenção para o fato de 

não ser necessário para a sua caracterização que um grupo tenha sido 

inteiramente exterminado.  Importante para a caracterização do crime, 

segundo a Convenção de 1948, é que os atos tenham sido praticados "com a 

intenção de destruir, total ou parcialmente, a um grupo nacional, étnico, racial 

ou religioso".  Assim, se dirigentes políticos de um grupo são mortos, o 

mesmo acontecendo com personalidades universitárias, intelectuais, 

autoridades religiosas, membros das classes produtoras e um número 

relativamente grande de membros do grupo é também morto ou perseguido, 

deportado, submetido a outras atrocidades ou obrigado a fugir, esse conjunto 

de atos é suficiente para demonstrar a existência do genocídio. 

 Questão importante enfrentada pela Comissão foi a de saber-se se os 

estupros e outras violações sexuais cometidos poderiam ou não ser 

compreendidos como crimes internacionais.  Reconheceu a Comissão que 

estupros foram cometidos em massa, com o objetivo de impor sofrimento e 

para depuração étnica.  Reconheceu também que, no âmbito internacional, a 

violação sexual não se encontra perfeitamente definida como ocorre por parte 

dos diversos direitos nacionais.  As agressões sexuais contra mulheres, 

homens ou crianças são, fundamentalmente, crimes contra a pessoa e, portanto, 

se identificam como atos de violência contra a integridade física e a dignidade 

das pessoas e, em conseqüência, importam em violação ao Direito 

Internacional Humanitário.57 

 Feita essa exposição quanto ao conteúdo do relatório final da Comissão, 

retomemos a evolução legislativa do Tribunal.  O relatório final e todo o 

material que o instruiu foi encaminhado ao Gabinete do Procurador Geral do 

Tribunal ad hoc para a ex-Iugoslávia, pois enquanto transcorriam os trabalhos 

da Comissão, em razão das conclusões constantes do seu relatório preliminar 

de 9 de fevereiro de 1993 (S/25274), o Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, no dia 22 de fevereiro de 1993, pela Resolução 808 (1993), decidiu 

pela "criação de um tribunal internacional para julgar as pessoas 

presumidamente responsáveis por violações graves ao Direito Internacional 

Humanitário, cometidas no território da ex-Iugoslávia a partir de 1991". 

                                                 
    57. Esta conclusão da Comissão se ajusta à tendência atual do Direito Penal no sentido de 

reconhecer que determinados crimes sexuais não mais devem ser tidos como crimes contra os 

costumes, mas sim como crimes contra a pessoa.  Nesse sentido, vejam-se as discussões 

mantidas no seio da Comissão que elaborou o esboço de Anteprojeto da Nova Parte Especial do 

Código Penal Brasileiro (1994), especialmente a posição de Alberto Silva Franco. 
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 Pela Resolução 820 (1993), de 7 de abril, o Conselho de Segurança 

novamente condenou os crimes de guerra cometidos, especialmente a 

"depuração étnica" e as detenções e estupros sistemáticos, reafirmando que 

aqueles que cometeram ou viesse a cometer tais crimes seriam pessoalmente 

responsabilizados. 

 Finalmente, em 25 de maio de 1993, o Conselho de Segurança, através da 

Resolução 827 (1993), decidiu criar um Tribunal Internacional com o único 

fim de julgar as pessoas presumidamente responsáveis pelas graves violações 

ao Direito Internacional Humanitário cometidas no território da ex-Iugoslávia 

entre o dia 1º de janeiro de 1991 e a data em que se celebrar a paz.  Pela 

mesma Resolução aprovou o Estatuto do Tribunal. 

 O Conselho de Segurança criou o Tribunal com fundamento no 

estabelecido no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas.  Essa solução já 

podia ser pressentida no teor das resoluções anteriores àquela que criou o 

Tribunal.  Da mesma forma, a Resolução 1992/S-2/1 de 1º de dezembro de 

1992, da Comissão de Direitos Humanos, também parecia estar abrindo 

caminho para o Conselho de Segurança, quando pedia recursos para que "o 

Conselho de Segurança pudesse tomar outras medidas para justiça dos 

presumíveis responsáveis".  A mesma tendência era sentida na Resolução da 

Assembléia Geral 47/147, de 18 de dezembro de 1992, onde se afirmava que 

"todas as pessoas que perpetraram ou autorizaram crimes contra a humanidade 

e outras violações graves ao direito humanitário internacional seriam 

individualmente responsáveis por essas violações" e, sobretudo, quando 

afirmava que "a comunidade internacional não deveria medir esforços no 

sentido de que a justiça fosse feita". 

 O fundamento jurídico da criação do Tribunal tem sido objeto de dúvidas.  

O Conselho de Segurança entendeu que a situação na ex-Iugoslávia importava 

numa grave ameaça à paz e à segurança internacionais, prevista no Capítulo 

VII, art. 39.  Por isso, resolveu instituir o Tribunal.  Ocorre que essa 

interpretação contrariou completamente aquela que era dada ao Capítulo VII.  

Até então, entendia-se que o Conselho de Segurança era um órgão político e 

não o guardião da legalidade e da justiça internacionais.  O objetivo de art. 39 

era, segundo o entendimento anterior, "manter ou restabelecer a paz e a 

segurança internacionais".58 

 

6. O TRIBUNAL DE RUANDA 
 

 Ruanda é um país situado na região dos grandes Lagos africanos, entre 

Burundi, Uganda, Tanzânia e o Zaire, que em 1994 se viu mergulhado em uma 

                                                 
    58. Para um maior debate sobre o assunto que, no texto, por razão metodológica deve ficar 

limitado à simples informação, remetemos o leitor a Karine Lescure:  Le Tribunal Pénal 

International pour l'ex-Yougoslavie; centre de Droit International de Paris I, Étude 

Internationales nº 6, Editions Montchrestien, Paris, 1994. 
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sangrenta guerra entre etnias, os Hutus e os Tutsis, com forte conotação 

política, como informa Mubiala. 59   Tal guerra, que assumiu maiores 

proporções com o atentado contra o Presidente de Ruanda, Juvenal 

Habyarimana, provocou em pouco tempo a morte de mais de 500.000 pessoas, 

causando forte comoção na opinião pública internacional. 

 O Conselho de Segurança, animado pela criação do Tribunal para a 

ex-Iugoslávia, não ficou inerte diante desse genocídio e, por isso, pela 

Resolução 955 (1994), de 8 de novembro, houve por bem criar um outro 

Tribunal ad hoc para julgamento das pessoas presumidamente responsáveis 

por atos de genocídio e outras violações graves ao Direito Internacional 

Humanitário cometido no território de Ruanda e por cidadãos ruandenses 

presumidamente responsáveis por tais atos cometidos em territórios vizinhos. 

 Foi o próprio Governo de Ruanda quem solicitou a criação do Tribunal, 

tanto assim que dois ministros ruandenses, no dia 7 de outubro de 1994, em 

Genebra, assim se pronunciaram:  "Nós queremos a reconciliação nacional, 

mas essa reconciliação só será possível se os responsáveis pelos massacres 

forem punidos.  Por isso, insistimos na criação de um Tribunal Internacional.  

O julgamento dos responsáveis não deve ser assumido pelo nosso governo, 

porque será ele, inevitavelmente, acusado de parcialidade". 

 A despeito dessa solicitação, a criação do Tribunal provocou divergências 

entre o Conselho de Segurança e o Governo de Ruanda no que diz respeito à 

composição do Tribunal, sua sede e as penas a serem aplicadas. 

 A semelhança do que ocorreu com o Tribunal da Bósnia, a criação do 

Tribunal de Ruanda foi precedida pela instalação de uma Comissão de 

Especialistas, criada pela Resolução 935 (1994), de 1º de julho, do Conselho de 

Segurança.  A Comissão foi composta por Atsu-Koffi Amega (Togo), Sra. 

Hasby Dieng (Guiné) e Salifou Fomba (Mali). 

 A Comissão recomendou, por motivos práticos e econômicos e para 

evitar que decisões divergentes fossem tomadas em casos semelhantes, que a 

competência do Tribunal para a Bósnia fosse ampliada para que pudesse julgar 

os crimes internacionais cometidos em Ruanda.  A sugestão foi aceita e o 

Conselho resolveu criar um novo Tribunal ad hoc exclusivamente para o caso 

africano. 

 O Secretário Geral da ONU nomeou os magistrados Richard Goldstone 

(África do Sul) e Honoré Rakotomanana (Madagáscar), respectivamente 

Procurador e Procurador Adjunto do Tribunal e Conselho de Segurança, pela 

Resolução 877 (1995) de 22 de fevereiro, fixou a sede do Tribunal na 

Tanzânia.  Em 24 e 25 de maio de 1995, a Assembléia Geral da ONU elegeu 

seis juízes para o Tribunal.  Foram eles:  Lennart Aspergren (Suécia), Laïty 

Kama (Senegal), T. H. Khan (Bangladesh), Yakov Ostrovsky (Rússia), Sra. 

                                                 
    59. Mutoy Mubiala:  Le Tribunal International pour la Rwanda:  vraie ou fausse copie di 

Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie?  In Revue Générale de Droit International 

Public, nº 4, oct-déc. 1995, p. 929. 
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Navanethem Pillay (África do Sul), William Sekule (Tanzânia).  O Sr. Laïty 

Kama foi eleito Presidente.  O Tribunal foi oficialmente instalado no dia 27 de 

junho de 1995 e a fundamentação jurídica para sua criação foi a mesma do 

Tribunal de Bósnia. 

 Com essas referências sobre o Tribunal de Ruanda, devemos fechar o 

parênteses aberto para que tratássemos dos Tribunais ad hoc da atualidade e 

devemos voltar ao tema principal deste estudo, qual seja, os trabalhos até aqui 

realizados para a criação de um Tribunal Penal Internacional de caráter 

permanente. 

 

7.CONCLUSÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO HISTÓRICO DA 

 CRIAÇÃO DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

 PERMANENTE 
 

 Em 1991, a Comissão de Direito Internacional apresentou um novo 

relatório, agora sobre o Projeto de Código de Crimes contra a Paz e a 

Segurança da Humanidade, que foi apresentado ao Sexto Comitê que, por sua 

vez, acabou de discutir também a idéia de uma Corte Penal Internacional. 

 A partir daí, duas instituições passaram a exercer um papel de destaque na 

tomada de consciência sobre a matéria:  a Associação Internacional de Direito 

Penal, através do seu Instituto Superior Internacional de Ciências Criminais 

(ISISC) e o Conselho Internacional Assessor Profissional e Científico das 

Nações Unidas (ISPAC), que têm realizado reuniões em Siracusa e em 

Courmayeur, às quais têm comparecido membros da Comissão de Direito 

Internacional. 

 Em conseqüência, a Comissão de Direito Internacional, em maio de 

1992, passou a apresentar uma atitude nova e positiva, por grande parte de seus 

ilustres membros, em relação à necessidade de criação de um Tribunal Penal 

Internacional.  Tanto assim que foi formado um Comitê de Redação para 

elaborar um texto a ser apresentado na reunião do Sexto Comitê na Sessão 

Plenária da Assembléia Geral do outono/inverno de 1992. 

 Em 25 de novembro de 1992, a Assembléia Geral, pela Resolução 47/33 

recomendou à Comissão de Direito Internacional que elaborasse um Projeto de 

Estatuto de uma Corte Penal Internacional 

 Em 1993, a AIDP, na coleção "Nouvelle Études Pénales", publicou no 

seu número 10 um Projeto de Estatuto, revisto e posto em dia, para a criação de 

um Tribunal Penal Internacional. 

 Esse esforço da Associação Internacional do Direito Penal representou 

um momento importante na evolução do trabalho que vem sendo desenvolvido 

pelos juristas do mundo inteiro,60 há mais de 100 anos. 

                                                 
    60. Veja-se por todos Louis Kós-Rabcewicz-Zubkowsky:  La creation d'une Cour Pénale 

Intern. et l'Admi. Intern. de la Justice, Can. Y.B. Int'l l., 253, 1977. 
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 No dia 9 de dezembro de 1993, pela Resolução 48/31, a Assembléia Geral 

solicitou à Comissão de Direito Internacional que continuasse em seu trabalho 

de elaboração do Estatuto do Tribunal Penal Internacional Permanente.  Em 

conseqüência, a CDI aprovou um Projeto de Estatuto e recomendou que fosse 

convocada uma Conferência de Plenipotenciários para examinar o Projeto e 

preparar uma Convenção para o estabelecimento do Tribunal.61 

 Em 1994, o XV Congresso Internacional de Direito Penal, reunido no Rio 

de Janeiro, elaborou uma Resolução na qual instava os organismos das Nações 

Unidas, especialmente a Assembléia Geral e o Conselho de Segurança, assim 

como o Secretário Geral, a realizar o máximo esforço para estimular uma 

rápida resolução dos assuntos relacionados com a criação de um Tribunal 

Penal Internacional, com a convocação de uma Conferência Plenipotenciária, 

em 1995, com o propósito de considerar o relatório da Comissão de Direito 

Internacional. 

 Efetivamente, como já ficou dito, a Comissão de Direito Internacional 

havia, em maio de 1994, reorganizado o Grupo de Trabalho para a Elaboração 

do Projeto de Estatuto da Corte Criminal Internacional e o trabalho desse 

Grupo constou do relatório apresentado à 49ª sessão.  O projeto da Comissão 

de Direito Internacional de 1994 é diferente do Projeto Bassiouni de 1980. 

 Em 9 de dezembro de 1994, a Assembléia Geral, através da Resolução 

49/53, decidiu estabelecer um Comitê Especial, aberto a todos os países 

membros das Nações Unidas e aos organismos especializados, para examinar 

as principais questões substantivas e administrativas suscitadas pelo Projeto 

preparado pela Comissão de Direito Internacional e estabelecer os ajustes 

necessários à convocação de uma Conferência Internacional Plenipotenciária. 

 Cumpre destacar que, em junho de 1995, reuniu-se no ISISC um grupo de 

peritos para discutir e apresentar sugestões para o aprimoramento do projeto de 

1994 da Comissão de Direito Internacional, que passou a ser conhecido como o 

Projeto de Siracusa.  Daí e para encurtar razões, basta dizer que o Comitê ad 

hoc para o Estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional aceitou o 

documento do ISISC, em junho de 1995, como documento de trabalho. 

 Em 6 de setembro de 1995, o Comitê ad hoc elaborou um relatório para a 

50ª sessão da Assembléia Geral, no qual se contém um Projeto de Estatuto, 

cujos princípios fundamentais estão baseados no Projeto de Siracusa de 1995.62 

 Diante de tal trabalho, a Assembléia Geral, em 11 de dezembro de 1995, 

pela Resolução A/Res. 50/46, constituiu um Comitê Preparatório para o 

Estabelecimento de uma Corte Criminal Permanente aberto a todos os países 

membros da ONU ou dos organismos especializados ou do Organismo 

                                                 
    61. Documentos Oficiais da Assembléia Geral, 49º período de sessões, suplemento nº 10 

(a/49/10), §§ 91 e 90. 

    62. Documentos Oficiais da Assembléia Geral, 50º período de sessões, Suplemento nº 22 

(A/50/22). 



ARAUJO 
 

 

174 

Internacional de Energia Atômica ao que foi remetido o Projeto do Comitê ad 

hoc, com o objetivo de que continuassem sendo examinadas as principais 

questões substantivas e administrativas decorrentes do Projeto e fossem 

elaborados os textos necessários a preparar um texto refundido de aceitação 

geral de uma Convenção sobre o estabelecimento da Corte. 

 Decidiu também que o Comitê Preparatório deveria se reunir de 25 de 

março a 12 de abril de 1996 e de 12 a 30 de agosto do mesmo ano, a fim de 

apresentar suas conclusões à Assembléia Geral em seu 51º período de sessões. 

 Mais ou menos na mesma época, ou seja, em dezembro de 1995, uma 

nova reunião foi promovida em Siracusa, da qual tivemos, mais uma vez, a 

honra de participar, para que fosse dado o formato definitivo ao Projeto de 

Siracusa.  O texto final foi encaminhado ao Comitê Preparatório no dia 15 de 

março de 1996.  No dia 25 de março do mesmo ano, cada um dos membros da 

Assembléia Geral recebeu um exemplar do Projeto de Siracusa.  A aceitação 

desse documento representou para o ISISC o reconhecimento de sua 

importância científica, pois como se sabe, os componentes da Assembléia 

Geral das Nações Unidas somente admitem receber documento para estudo ou 

exame caso seja apresentado pelo Governo de algum país membro da 

organização. 

 Durante o período de reuniões de 25 de março a 12 de abril de 1996, o 

Comitê Preparatório apreciou o documento resultante de consultas informais 

coordenadas pela Suécia,63 daí resultando a elaboração de um anexo, no qual 

constam propostas do Japão, Áustria, Alemanha, Canadá, Holanda, Reino 

Unido, Suíça, Estados Unidos.  Estamos aguardando a convocação da 

Conferência Plenipotenciária. 

 Este é o estado atual do "processo legislativo histórico de criação do 

futuro Tribunal Penal Internacional Permanente".64 

 

8.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 
 

 O Tribunal deverá ser instituído no âmbito das Nações Unidas, mediante 

Tratado específico que o criará e promulgará seu Estatuto.  Esse Estatuto será 

o instrumento legal pelo qual se regerá o Tribunal.  Este estará aberto aos 

Estados, nos termos do Tratado. 

 Serão órgãos do Tribunal:  a) a Presidência; b) as Câmaras, c) a 

Procuradoria; d) a Secretaria, e e) o Comitê dos Estados Partes.   O 

Tribunal será composto por 18 juízes de elevado nível de moralidade, de 

imparcialidade e integridade, de reconhecida experiência no trato de matérias 

criminais e competência em Direito Internacional.  Dez deles serão eleitos 

                                                 
    63. Documento A/AC 249/CRP.9, de 4 de abril de 1996. 

    64. Segundo temos ciência, até 1º de junho de 1996, data em que terminamos as pesquisas 

necessárias à elaboração do presente estudo. 
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entre penalistas e oito entre internacionalistas, mediante voto secreto da 

maioria absoluta do Comitê de Estados Partes.  Cada Estado poderá indicar, 

no máximo, dois candidatos. 

 O Presidente e os Vice-Presidentes, que comporão a Presidência, serão 

eleitos pela maioria absoluta dos juízes.  O Tribunal será dividido em 

Câmaras, de julgamento e de apelação.  Os juízes serão independentes.  Para 

tanto, não poderão exercer, em seus Estados de origem, qualquer atividade 

vinculada aos poderes Legislativo e Executivo.  Por ocasião da posse, os 

juízes deverão assumir, pública e solenemente, o compromisso de 

imparcialidade e de julgar segundo os ditames da consciência. 

 A Procuradoria será um órgão independente do Tribunal, responsável 

pela investigação e pela produção da acusação.  A Procuradoria será exercida 

por um Procurador-Geral e um ou mais Procuradores Adjuntos, que deverão 

ser de nacionalidades diferentes.  O Procurador-Geral e os Adjuntos serão 

escolhidos entre pessoas de moral ilibada e reconhecida competência e 

experiência em matéria de Direito e Processo Penal, mediante voto secreto e 

por maioria absoluta dos Estados Partes entre candidatos apresentados pelos 

Estados. 

 Mediante proposta do Presidente, a maioria absoluta dos juízes, mediante 

voto secreto, escolherá um Secretário, que dirigirá a Secretaria do Tribunal.  

Os juízes, o Procurador-Geral, os Adjuntos, o Secretário e seu Adjunto gozarão 

as imunidades diplomáticas estabelecidas na Convenção de Viena sobre 

Relações Diplomáticas de 16 de abril de 1961. 

 As línguas oficiais do Tribunal serão o francês e o inglês.  O Regimento 

Interno do Tribunal será estabelecido por decisão da maioria absoluta de seus 

juízes. 

 O Tribunal terá competência para julgar os crimes de "agressão", 

"genocídio", "contra a humanidade", "de guerra", definidos no Estatuto e, 

ainda, qualquer outro crime internacional que os Estados Partes decidam 

submeter à jurisdição do Tribunal. 

 O crime de "agressão" será cometido pela pessoa que, detendo posição de 

controle ou de direção de ações político-militares de um Estado e, contrariando 

a Carta das Nações Unidas, violar, mediante força armada, a soberania, a 

integridade territorial ou a independência política de outro Estado, sem 

justificativa legal. 

 A definição de genocídio será a tradicional, o mesmo acontecendo com a 

dos crimes contra a humanidade e os de guerra. 

 A lei aplicável será o Estatuto do Tribunal e, em caráter complementar, 

serão aplicáveis os princípios e as regras gerais do Direito Internacional e, no 

que couber, a lei nacional, respeitados os princípios:  da reserva legal, da 

não-retroatividade, da responsabilidade individual, da participação, da 

cumplicidade, da irrelevância de posição oficial (por exemplo, a posição de 

Chefe de Estado), da idade limite para a imputabilidade (há propostas que 

variam dos 12 aos 18 anos), do "actus reus" (ação e omissão), do erro, 
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responsabilidade do comando, da inimputabilidade por insanidade, do estado 

de necessidade, da coação, da irrelevância da ordem superior ilegal. 

 O processo perante o Tribunal deverá respeitar os direitos fundamentais 

do acusado, especialmente os princípios da legalidade, da presunção de 

inocência, da rapidez, da ampla defesa com os meios necessários ao seu 

exercício, da defesa jurídica, do não "bis in idem".  A prisão do acusado 

deverá atender aos Princípios Básicos das Nações Unidas de Liberdade Frente 

à Prisão e à Detenção Arbitrárias.  O processo deverá atentar, também, para a 

proteção dos direitos e interesses das vítimas. 

 As decisões do Tribunal serão tomadas por maioria.  O Tribunal poderá 

impor pena de prisão perpétua e penas privativas de liberdade superiores a um 

ano.  A pena de morte, assim como as corporais ficarão excluídas. 

 O Estatuto consagrará o duplo grau de jurisdição, bem como o direito à 

revisão, no caso de surgimento de prova nova. 

 Os Estados Partes ficarão obrigados a prestar cooperação e assistência 

judiciária ao Tribunal.  Assim, o Tribunal poderá requisitar às autoridades 

judiciais locais a execução de medidas profissionais urgentes e os Estados se 

obrigarão a seguir a regra "aut dedere aut judicare" e a da especialidade. 

 Os Estados poderão solicitar ao Tribunal que assuma a persecução contra 

determinados acusados, podendo tal solicitação ser aceita ou recusada, sendo 

certo que, assumindo o Tribunal a jurisdição, o acusado ser-lhe-á entregue. 

 A execução da decisão prolatada incumbirá ao Estado Parte designado 

pelo Tribunal. 

 Estas, em resumo, são as características gerais do Projeto do Tribunal 

Penal Internacional Permanente, previstas na última versão do Projeto junto ao 

Comitê Preparatório para o Estabelecimento de uma Corte Criminal 

Internacional Permanente, após as sessões de 25 de março a 12 de abril de 

1996.65 

                                                 
    65. O presente estudo já estava no prelo quando tivemos notícia de que o vol. 67, números 

1 e 2, relativo ao primeiro trimestre de 1996, da Revue Internationale de Droit Pénal, havia sido 

dedicado ao tema "La Justice Pénale Internationale — Perspectives Históriques et 

Contemporaines".  Remetemos os leitores ao aludido volume da Revue onde, certamente, 

encontrarão maiores e melhores informações sobre a matéria analisada neste trabalho. 


