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RESUMO 

 

O presente trabalho busca refletir sobre a influência internacional na criação e na resolução de 

conflitos e, utilizando-se da metodologia de abordagem indutiva e da forma descritiva, a partir 

do estudo do caso do genocídio que ocorreu em Ruanda em 1994, que deixou oitocentos mil 

mortos, muitas vítimas de graves violações de direitos humanos. Indaga-se, se as estruturas 

internacionais que julgaram o genocídio de Ruanda foram suficientes para a proposta de 

reparação do tribunal ad hoc e quais os efeitos dessa decisão para Ruanda e para os demais 

países. Nesse sentido, busca-se analisar como a sociedade internacional, em especial, a ruandesa 

respondeu ao julgamento e demarcar a necessidade de ampliar o debate acerca do papel do 

Tribunal Penal Internacional para casos análogos. 

 

Palavras-Chave: Genocídio. Direito Internacional. Tribunal Penal Internacional ad hoc de 

Ruanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work seeks to reflect on the international influence in the creation and resolution of 

conflicts and, utilizing the research methodology of inductive approach and descriptive form, 

from the study of the genocide case that occurred in Rwanda in 1994, which left eight hundred 

thousand dead, many victims of serious human rights violations. The question is whether the 

international structures that judged the Rwandan genocide were sufficient for the ad hoc 

tribunal’s proposal for reparation and what effect this decision would have on Rwanda and other 

countries. In this sense, it seeks to analyze how the international society, in particular the 

Rwandan, responded to the trial and to demarcate the need to broaden the debate about the role 

of the International Criminal Court for similar cases. 

 

Keywords: Genocide. International Law. International Criminal Tribunal for Rwanda. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O presente trabalho possui como tema, a análise da influência dos atores internacionais 

na criação e resolução de conflitos internacionais, utilizando-se como base de discussão, o 

estudo de caso do genocídio de Ruanda. O genocídio completou ano passado 25 anos de 

existência, e diversos governos e organizações internacionais emitiram notas relembrando o 

ocorrido em 1994. A importância do tema é ainda maior, quando se percebe que não foi tão 

distante e ainda existem acusados sendo julgados ou foragidos, razão da necessária divulgação 

e estudos dos impactos desse contexto, de modo a conhecer as formas de tratar os crimes 

internacionais, os motivos que levaram ao seu cometimento, as punições, para que não seja 

repetido. 

 Pretende-se entender como os conflitos e a atuação dos Estados e órgãos internacionais 

repercutem no mundo, assim como suas contribuições para eventos futuros, para o Direito 

Internacional e outras áreas. Será observada a atuação do Tribunal Penal Internacional ad hoc 

de Ruanda (TPIR), sua formação, as condenações e sua relevância, assim como o seu 

significado para criação do Tribunal Penal Internacional (TPI). 

Indaga-se como problemática da pesquisa, se as estruturas internacionais que julgaram 

o genocídio de Ruanda foram suficientes para a proposta de reparação do tribunal ad hoc e 

quais os efeitos dessa decisão para Ruanda e para os demais países, como instrumento de 

alteração da cultura dos direitos humanos. Nesse sentido, a partir de um estudo de caso, 

buscaremos discorrer como a sociedade internacional e ruandesa respondeu às condenações 

postas e demarcar a necessidade de ampliar o debate acerca do papel do TPI para casos 

análogos. 

A metodologia de abordagem utilizada foi a indutiva, a partir da estrutura procedimental 

do estudo de caso que envolve o genocídio de Ruanda e como técnica de pesquisa o uso da 

documentação indireta da revisão bibliográfica sobre o tema. 

Para isso, o trabalho será desenvolvido de forma descritiva, através do estudo de caso. 

Assim, busca chegar-se a um entendimento mais completo sobre a influência internacional nos 

conflitos e nas soluções e respostas dadas a estes, além de suas consequências para os Estados. 

O estudo baseia-se em análise de documentos, resoluções da Organização das Nações 

Unidas (ONU), tratados, reportagens, artigos e outras dissertações, os quais ajudaram a entender 

como os conflitos que resultam em crimes como o genocídio refletem na comunidade 
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internacional. Foi feita revisão bibliográfica sobre o caso apresentado, suas particularidades, as 

sentenças impostas, sobre normas e conceitos de direito internacional, e sobre os 

acontecimentos que desencadearam o genocídio em Ruanda em 1994 e outros crimes cometidos 

nesta oportunidade. 

 O primeiro capítulo irá tratar, majoritariamente, do caso concreto, o genocídio de 

Ruanda. As origens do conflito, que ocorreu entre os povos hutu e tutsi, entre 06 de abril e 04 

de julho de 1994, deixando oitocentos mil mortos. Motivados pelas diferenças étnicas, 

acentuada pela colonização belga, após viverem anos com a ameaça de um conflito, a queda do 

avião que estava o então presidente, Juvénal Habyarimana, após ter assinado um tratado de paz 

entre hutus e tutsis. O resultado foi um sangrento massacre com duração de, aproximadamente, 

100 dias, violando direitos humanos e marcando a comunidade internacional por não terem, 

novamente, conseguido prevenir o conflito. Por isso, buscar-se-á descrever aspectos históricos, 

fontes do conflito, os atos que levaram ao genocídio e, após isso, as suas consequências.  

 O capítulo seguinte aprofundará o último tópico do primeiro capítulo, sendo uma análise 

de direitos humanos, suas violações em paralelo ao genocídio. Será analisado o conceito de 

genocídio, seu surgimento, sua punição por Ruanda e internacionalmente, em outros momentos 

históricos que ocorreram violações. Ainda, o capítulo trata do surgimento do direito 

internacional penal, como o genocídio instigou o desenvolvimento deste e da criação de um 

Tribunal Penal permanente, levando a uma jurisdição penal internacional.  

 O terceiro e último capítulo tratará da resposta internacional dada ao genocídio de 

Ruanda, por meio do direito internacional. Através deste ramo do Direito, foi possível a 

culpabilização dos responsáveis através do TPIR, por isso, analisa-se seu funcionamento, 

condenações, impactos que causados em Ruanda e outros Estados. Por fim, observaremos como 

o funcionamento do TPI, e suas decisões, influenciaram os países, reforçando sempre a 

necessidade da colaboração internacional para resolver os casos. 
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1 O GENOCÍDIO DE RUANDA 

 

1.1 Anos 90 e a estruturação mundial pós-guerra fria 

 O período histórico compreendido entre 1947 e 1991 ficou marcado pela polarização 

mundial, uma das características da Guerra Fria. O conflito entre Estados Unidos da América 

(EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) não gerou um conflito armado 

diretamente entre as duas potências, mas sim em outras localidades, dado o conflito de 

interesses existente. 

 Os países possuíam ideais político-econômicos distintos e, visando combater o 

comunismo, o então presidente dos EUA, Harry Truman, iniciou um plano para ajudar a Europa 

a se recuperar dos estragos que a Segunda Guerra Mundial havia causado. Todavia, o interesse 

estadunidense era aumentar a sua influência em tal região, aproveitando que a sua própria 

situação, territorial e econômica, era melhor. Contudo, ao perceber as intenções dos EUA, a 

URSS proibiu que os países que pertencessem ao seu bloco aceitassem ajuda.1 

 Embora os soviéticos estivessem agindo de forma defensiva, dado seu território também 

encontrar-se devastado pela guerra, não queriam permitir que os EUA, e seu modelo 

econômico, crescessem ainda mais. Logo, ao proibir que seus aliados obtivessem ajuda, deram 

início a um novo modelo de guerra. O período foi marcado pela intensa polarização mundial, 

pela disputa tecnológica e armamentista entre as duas potências e a interferências destes em 

outros territórios. 

 O fim do conflito, no começo da década de 90, deu-se pela crise econômica da União 

Soviética, que, acreditando que a alta do valor do petróleo poderia salvá-los, não se organizaram 

em uma reforma. Além disso, o acidente nuclear em Chernobyl e a Guerra do Afeganistão 

demandaram gastos que não eram viáveis com a economia fraca. A URSS passou a executar 

reformas no país, abrindo-o para o Ocidente, o que levou ao seu fim e o do conflito. Após esse 

momento turbulento, a sociedade mundial precisou reorganizar-se no que era uma nova era, 

uma em que a interdependência se destacava.2 

 O avanço tecnológico que ocorreu durante a Guerra Fria contribuiu para a globalização 

e, “nos é apresentado um raro momento histórico em que as transformações das economias 

 
1 BRASIL ESCOLA. Guerra Fria. Disponível em <https://cutt.ly/vd2P0tz>. Acesso em 20 de jun. 2020. 
2 Ibidem. 
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estão embaçando as fronteiras entre as nações”3 (tradução nossa), com aumento da 

interdependência entre Estados, na esfera política, econômica e social. 

 Apesar disso, não se trata de uma relação equilibrada, mas sim de uma situação onde 

um dos lados é mais influente e desenvolvido, unindo-se ao outro, que, por sua vez, é 

dependente. Sem o equilíbrio para as trocas nas relações internacionais, mantém-se a mesma 

perspectiva de ampliação de influências, como na Guerra Fria. A diferença é que se trata de um 

momento de reconsideração das prioridades nacionais, de forma a trocar os desafios militares 

pelos desafios econômicos.4 

 O chamado soft power ganha prioridade, decorrente das relações econômicas 

internacionais e, em contrapartida, dado o potencial destrutivo que os países adquiriram com as 

guerras, o hard power é deixado de lado pelas potências mundiais, visto que estão em paridade 

de armas. 

 Internacionalmente, a agenda mundial continuou a ser pautada pelo interesse dos países 

mais relevantes, estando diretamente ligada a agenda nacional destes, sendo os Estados Unidos 

e países da Europa, como Inglaterra, Alemanha e França, por exemplo. Os temas são pautados 

prioritariamente na economia e segurança, como forma de aumentar a qualidade de vida e a 

hegemonia dos países desenvolvidos, e assuntos que deveriam ser de interesse mundial, como 

direitos humanos, fome e meio ambiente, são colocados em segundo plano, abordados apenas 

quando se trata de uma ameaça à segurança ou, hoje podemos observar esse ponto com ainda 

mais facilidade, ganham notoriedade e cobrança nos meios de comunicação. Neste ponto, 

agentes não-governamentais conquistaram o seu espaço nessa nova estrutura, aumentando a sua 

influência na criação e busca da resolução de prioridades.5 

 Por sua vez, é possível perceber que a agenda econômica não é tão unânime quanto uma 

agenda de interesses estratégicos e ideológicos pode ser. Visto que o capitalismo sobrevive com 

a desigualdade, não há como todos estarem financeiramente estáveis, as empresas competem 

umas com as outras, gerando até mesmo desemprego em áreas diversas do globo. A 

globalização facilita a relação entre os países, proporcionando vantagens, e também 

desvantagens, como a citada interferência nos empregos. Assim, é ainda mais importante 

 
3 GALVÃO, Marcos B. A. O realismo de cada um: interdependência e relações políticas entre os Estados no 

mundo pós-guerra fria. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 6, n. 12, p. 149-162, dez. 1993. P. 149. 

No original: “we are presented with a rare historical moment in which (...) the transformations of economies are 

blurring the lines between nations.” 
4 GALVÃO, Op. Cit., p. 151. 
5 GALVÃO, ibid, p. 155 
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ocupar locais que definem as estratégias e interesses nas agendas, como forma de procurar 

meios de desenvolvimento e permanecer como potência, aliando-se como era possível, o que 

muitas vezes resultou em uma união regionalista.6 

 Simbolicamente, a queda do muro de Berlim também trouxe mudanças para época, 

dando fim ao período de guerra fria, resultado da base política e econômica do bloco socialista 

estarem se deteriorando. Desde os anos 70, ocorria uma diminuição na tensão entre as relações 

de nações, o que resultou na melhora das relações internacionais. Não havia mais tanto espaço 

para uma polarização, e a queda do muro permitiu que fosse iniciado um novo momento, 

marcado pela globalização.7  

 

(...) tal como a globalização, o regionalismo veio para ficar e, especialmente para os 

países em desenvolvimento, é uma forma de aumentar sua capacidade de articulação, 

projeção e influência no meio internacional; (...) alguns desses países em 

desenvolvimento de maior relevo terão de vincular-se preferencialmente a um dos 

“pólos” da economia global (EUA, Comunidade Européia e Japão/Pacífico), enquanto 

outros, por suas dimensões, peso político e/ou tradição de intercâmbio distribuído de 

modo equilibrado (sem parceiros com predomínio absoluto em suas relações 

econômicas externas) não poderão, ou não terão interesse em fazê-lo.8 

 

 Enquanto o mundo se preocupava com as tensões da Guerra Fria, o continente africano 

passava também por uma série de conflitos internos, frutos da colonização europeia, em busca 

da independência. Em 1963, abraçando a ideia de um grupo de apoio e desenvolvimento dos 

interesses em comum dos países africanos, foi criada a Organização da Unidade Africana 

(OUA), tendo como princípios a não interferência em assuntos internos, respeito da soberania, 

solução pacífica de controvérsias e uma política de não alinhamento em relação aos blocos do 

período da Guerra Fria.9 

 Em 2002, com a criação da União Africana, foi elaborado uma estratégia de 

desenvolvimento, o New Partnership for Africa’s Development, com foco na promoção do 

desenvolvimento sustentável e crescimento econômico, erradicação da pobreza, continuidade 

na integração positiva da África na economia internacional e melhoria da condição da mulher.10 

 
6 GALVÃO, Op. Cit., p. 155. 
7 SATO, Eiiti. A agenda internacional depois da guerra fria: novos temas e novas percepções. Revista 

Brasileira de Política Internacional. Brasília, v. 43, n. 1, p. 138-169, jun. 2000. P. 139. 
8 GALVÃO, ibid,. p. 159. 
9 ZECA, Emílio Jovando. Organizações Regionais e Processos de Prevenção, Gestão e Resolução de Conflitos 

em África: Experiências da SADC, CEDEAO e IGAD. Conjuntura Global, vol. 6, nº 2, 2017, p. 191 – 226. P. 

192. 
10 OLIVEIRA, Ricardo Soares de. A África desde o fim da Guerra Fria. Relações Internacionais.  Lisboa, 2009, 

n. 24, p. 93-114. P. 107. 
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 Mesmo com a ideia de interdependência, em relação a este continente, os países, como 

França, Bélgica, Alemanha e Portugal, continuaram a olhá-los com olhos de colonizadores, 

tendo até mesmo “(...) um verdadeiro monopólio ocidental de ideias sobre o desenvolvimento 

da África pelo o que os actores políticos africanos se viram constrangidos a prestar-lhe 

homenagens”.11  

 

1.2 Ruanda como extremo de uma série de conflitos existentes na África 

 A região da África sofreu ao longo dos anos com a interferência internacional, que deu 

origem a diversos conflitos internos. Povos com culturas ricas e distantes da cultura europeia, 

foram subjugados a suas vontades, sendo colonizados e precisando lutar para garantir 

novamente a sua independência. 

 Com a criação da Organização da Unidade Africana, os países partes buscavam 

viabilizar os interesses dos Estados, priorizando a solução pacífica de conflitos. Logo 

encontraram empecilhos, como o Princípio da Intangibilidade das Fronteiras, o qual garante a 

soberania e a integridade territorial, o que não permitia a interferência em assuntos internos. 

Em 2002, com o surgimento da União Africana, tornaram-se realmente efetivos os esforços 

dessa comunidade para que houvesse atuação interna, sendo estabelecido o princípio da 

intervenção militar em determinadas situações. 

 Entende-se que os conflitos que ocorreram no continente africano foram resultado de 

uma herança colonial. A delimitação de fronteiras artificiais, a segregação étnica e religiosa, a 

corrupção e a busca pelo poder são fatores que influenciaram para que, em uma mesma época, 

diversos episódios com fins violentos surgissem. Além disso, os próprios governos 

manipulavam a população em busca de poder político e financeiro, ignorando interesses 

coletivos. A união destes fatores internos precisou apenas da influência dos atores 

internacionais que chegaram aos territórios para explodir.12 

 Geralmente, os conflitos ocorriam em razão de diferenças étnicas, das fronteiras, 

transição política, busca por direitos civis ou mesmo por conta de demandas separatistas. Em 

razão do tamanho e da violência dos conflitos, a instabilidade dos países rapidamente 

extrapolava as fronteiras, principalmente em razão daqueles indivíduos que migravam em busca 

 
11 OLIVEIRA, Op. Cit., p. 106. 
12 ZECA, Op. Cit., p. 197. 
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de refúgio, criando uma onda migratória, e influenciando os países vizinhos, no continente 

africano, a seguirem os mesmos passos. 

 O interesse por territórios estratégicos foi responsável por alguns conflitos, como a 

guerra da Tanzânia e Uganda, entre 1978 e 1979; Somália e Etiópia, entre 1964 e 1978; Egito 

e Líbia, em 1977; Camarões e Nigéria, visando a Península de Bakassi, local importante para 

em razão da presença de petróleo, entre outros. Contudo, a maior causa de conflitos está 

relacionada a pretensão de maior participação política e civil, além de acesso ao poder de forma 

igualitária e democrática. Embora essas causas se alastrem pelos anos, as consequências, em 

sua maioria, foram sentidas principalmente na década de 1990, após problemas com a transição 

política.13 

 Não foi diferente em Ruanda. Para compreensão do trabalho, é necessário entender 

melhor esta República e como certos detalhes foram desenhados ao longo dos anos, culminando 

no genocídio em 1994, que será melhor explicado posteriormente. Primeiro, é preciso entender 

a estrutura econômica, política e social e para que se chegue nos fatores que levaram ao 

momento crucial nos anos 90. 

 O país está localizado na região dos Grandes Lagos da África, fazendo fronteira com 

Burundi, República Democrática do Congo, Tanzânia e Uganda, sem ter costa marítima. É 

considerado pequeno para os padrões africanos, mas também um dos mais povoados do 

continente. Tal característica é resultante do seu terreno montanhoso, que contribuiu como uma 

barreira natural contra a presença de animais, como mosquitos da malária e moscas tsé-tsé, e 

proteção contra as tribos rivais.14 

 A economia do país é baseada na agricultura e pecuária, e hoje, contam também com as 

atividades turísticas que a região proporciona. Politicamente, hoje o país é composto por um 

governo semipresidencialista, possuindo um presidente, Paul Kagame, e um primeiro-ministro, 

Édouard Ngirente.15 Entretanto, essa organização de governo nem sempre foi assim.  

 Ruanda era um país com boa organização, com um sistema de semifeudalismo e 

administrado por uma monarquia. Nesta época, sua população era majoritariamente constituída 

pelos grupos étnicos, hutus (85%), tutsis (14%) e menos de 1% de twas.16 Em certos momentos 

 
13 ZECA, Op. Cit., p. 198. 
14 PAULA, Luiz Augusto Módolo de. Genocídio e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 2011. 

Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. P. 24. 
15 REPUBLIC OF RWANDA. Disponível em <https://www.gov.rw/>. Acesso 20 de jun. 2020. 
16 MENDONÇA, M. G. DE. O genocídio em Ruanda e a inércia da comunidade internacional. Brazilian 

Journal of International Relations. Edição Quadrimestral, v. 2. n.2. 2013. P. 304. 
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da história, os tutsis ocupavam posições de maior prestígio social, sendo, inclusive, os últimos 

reis dessa etnia, além de terem certa superioridade econômica em razão de exercerem a 

atividade pecuária. Os hutus, por sua vez, eram responsáveis pela agricultura, devendo entregar 

aos tutsis parte da colheita, como forma de tributo, ganhando proteção e direito ao uso de uma 

vaca.17 Quanto aos twas, estes sempre viveram a margem da sociedade, sem muitos direitos e 

participação política e social. 

 Entretanto, desconsiderando alguns episódios, a separação étnica não era levada tanto 

em consideração pela sociedade, tendo sido acentuada com a presença dos europeus e pelas 

ações que tomaram durante a colonização. Antes disso, a miscigenação ocorria de forma 

natural, partilhavam de uma língua em comum, assim como da mesma cultura, valores políticos 

e religião, o que leva a alguns etnólogos a acreditarem que não se tratava de um grupo distinto. 

 

De fato, ao que tudo indica, o povoamento inicial de Ruanda foi feito por pigmeus. 

No que diz respeito aos hutus e tutsis, sua origem não é bem conhecida. Conta-se, no 

entanto, que os hutus seriam bantos provenientes do sul e do oeste, tendo se 

estabelecido em Ruanda antes dos tutsis, povo nilótico oriundo do norte e do leste, e 

que teriam se imposto como senhores dos hutus. Do ponto de vista das características 

físicas, os hutus teriam pele escura, rostos redondos, nariz achatado, lábios grossos e 

mandíbulas quadradas, enquanto os tutsis seriam mais altos, com pele menos escura, 

rosto delgado, nariz e queixo estreitos e lábios finos.18 

 

 Em 1860, um rei tutsi iniciou campanhas para aumentar e solidificar o seu domínio, o 

que promoveu favorecimento aos tutsis. Mesmo assim, não havia uma diferenciação clara entre 

tutsis e hutus, sendo determinado o grupo de acordo com origem do clã, religião, clientela, o 

que fazia com que fossem um grupo volátil19. 

 Em razão do curto prazo de duração do genocídio em Ruanda, a violência que ocorreu 

foi um extremo, sendo incomparável o número de pessoas que morreram no conflito. O 

financiamento do genocídio, os interesses por trás, fortalecidos pelo sentimento de 

superioridade entre as etnias, todos esses fatores foram determinantes para que acontecesse. 

 

A característica mais singular, e mais perturbadora, do genocídio ruandês foi ter sido 

um genocídio de proximidade. Entre abril e julho de 1994, o país dividiu-se de fato 

entre carrascos, vítimas e testemunhas. Foi um período em que professores mataram 

alunos, médicos mataram pacientes, padres mataram fiéis, irmãos mataram irmãos. 

As atividades do quotidiano ficaram suspensas e o país transformou-se num 

gigantesco campo de morte a céu aberto, num cenário em que a morte violenta, as 

 
17 MENDONÇA, Op. Cit., p. 305. 
18 MENDONÇA, ibid, p. 304. 
19 MENDONÇA, ibid, p. 306.  
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pilhagens e violações se tornaram absolutamente banais, como se de uma extensão do 

campo de batalha se tratasse.20 

 

1.3 Ruanda e a Conferência de Berlim: aportes sobre a descolonização e a independência 

nacional  

 Ao final de fevereiro de 1885, após três meses de debates, países da Europa e os Estados 

Unidos reuniram-se em Berlim, em oportunidade organizada por Otto von Bismarck, chanceler 

alemão, com a motivação de criarem uma divisão da África e passarem a ser os responsáveis e, 

porque não, donos de tais territórios. Historiadores, como Olyaemi Akinwumi, da Universidade 

Estatal de Nasarawa, na Nigéria, defendem que a Conferência de Berlim teve como 

consequência inúmeros conflitos internos na África. O historiador aponta ainda que a divisão 

ocorreu sem considerar a história do local e sua população, a organização política, social e 

econômica existente.21 

 Com a divisão, as fronteiras tornaram-se outras, unindo povos de diferentes culturas, 

forçando-os a uma nova realidade com a implementação, também, de hábitos europeus ou 

americanos, entendidos pelos locais como os corretos e mais evoluídos. 

 Curiosamente, o território onde se compreende a República de Ruanda não teve suas 

fronteiras modificadas. Contudo, a colonização, primeiro, alemã e, após a Segunda Guerra 

Mundial, belga, afetaria o país de maneira significativa, principalmente em razão de passarem 

a ser subjugados a uma colonização europeia, deixando de serem um país independente, o que 

formou marcas que estão presentes até hoje. 

 Então, em 1894, a Alemanha enviou um conde para tomar posse de Ruanda em seu 

nome. A população, e até mesmo o rei ruandês, não estava ciente da divisão que havia ocorrido 

na Europa anos antes, descobrindo apenas com a chegada de Gustav Von Gotzen no país. 

Mesmo com o fim da independência, a monarquia continuou existindo, porém, o monarca 

possuía menos poderes. Neste período, os tutsis colaboraram com os alemães, mantendo sua 

posição social de maior prestígio, enquanto os hutus perderam os cargos de governo que 

possuíam.22 

 
20 RODRIGUES, Vanessa de Paula. A omissão da comunidade internacional no genocídio em Ruanda. São 

Paulo. Editora Clássica. P.140. 
21 FISHER, Hilke; SAMPAIO, Madalena. Conferência de Berlim: Partilha de África decidiu-se há 130 anos. 

Deutsche Welle. Disponível em <https://p.dw.com/p/1EiLs>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
22 SILVA, Thaíse Alves da. Guerra étnica, civil ou genocídio? Por uma história de Ruanda. VIII Encontro 

Estadual de História. [s.v.]. Bahia. 2016. 
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 Com o fim da Primeira Guerra e a derrota da Alemanha, a Liga das Nações foi 

responsável pela nova divisão, em uma missão que buscava a preservação da paz e a auxiliar 

na “civilização e desenvolvimento” dos países que se encaixassem no conceito de menos 

desenvolvidos.23 Assim, a Bélgica assumiu o papel de colonizador de Ruanda. 

 Diferentemente da colonização alemã, os belgas interferiram no país de formas mais 

incisiva. Pautado pela ideia de que a etnia mais semelhante aos europeus era a mais evoluída, 

como propõe a Ciência das Raças, os tutsis tiveram seus status hierárquico superior reforçado, 

enquanto os hutus foram marginalizados.24 

 Reforçando a distinção social, que não era tão levada em consideração pelos ruandeses 

até a chegada dos colonizadores, foi organizado um censo, em 1933. Este foi responsável por 

classificar a população de acordo com a etnia, criando uma carteira de identidade que trazia 

expressamente qual grupo étnico aquele indivíduo estava encaixado.  

 

John S. Speke, um dos pioneiros exploradores da região dos Grandes Lagos, 

enxergava diferenças entre as etnias e considerava a Tutsi como sendo superior. Os 

tutsis seriam poderosos pastores vindos do Chifre da África — uma visão que por 

muito tempo regrou as visões existentes sobre os hutus e os tutsis. 

Reforçada pela divisão belga, e pelos cartões de identidade étnica, a divisão entre 

hutus e tutsis tornou-se uma profecia autorrealizável, já que fatores hereditários 

levaram a definições raciais. (...) Alguns, mais abastados, possuidores de terras ou 

gados, eram simplesmente designados como tutsis, e favorecidos na sociedade e na 

hierarquia administrativa do governo.25 

 

 John Hanning Speke, dedicou-se em sua obra Journal of the Discovery of the Source of 

the Nile à teoria antropológica africana, caracterizando-os de acordo com a sua proximidade 

física ao biotipo europeu. Mesmo com a miscigenação, os cabelos crespos e a pele mais escura, 

o nariz era fino, o que os tornava especiais, mais evoluídos e, assim, dominantes.26  

 

Os cientistas trouxeram balanças, fitas métricas e compassos e saíram pesando 

ruandeses, medindo sua capacidade craniana e realizando análises comparativas da 

 
23 Os países menos desenvolvidos são aquelas nações que precisam de mais atenção da comunidade internacional. 

Na classificação da UNCTAD, os países menos desenvolvidos são: Afeganistão, Angola, Bangladesh, Benin, 

Butão, Burkina Faso, Burundi, Camboja, República Centro-Africana Chade, Comores, República Democrática do 

Congo, Dibouti, Eritreia, Etiópia, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesoto, Libéria, 

Madagascar, Malawi, Mali, Mauritânia, Moçambique, Mianmar, Nepal, Níger, Ruanda, São Tomé e Príncipe, 

Senegal, Serra Leoa, Ilhas Salomão, Somália, Sudão do Sul, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Tanzânia, 

Vanuatu, Iêmen e Zâmbia. 

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. ONU alerta para risco de países menos desenvolvidos não atingirem objetivos 

globais. Disponível em <https://cutt.ly/qd2PNPe>. Acesso em 11 ago. 2020. 
24 MENDONÇA, Op. Cit., p. 306. 
25 PAULA, Op. Cit., p. 28. 
26 FRUCTUOSO, Ligia Maria Lario; AMARAL, Sérgio Tibiriçá. Ruanda: Memórias de um genocídio. 2009. 

Disponível em <https://cutt.ly/4d2PMmC>. Acesso em 22 jun. 2020. P. 05. 
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protuberância relativa de seus narizes. Claro que os cientistas encontraram aquilo em 

que haviam acreditado o tempo todo. 

Os tutsis tinham dimensões ‘mais nobres’, mais ‘naturalmente’ aristocráticas que as 

dos ‘rústicos’ e ‘brutos’ hutus. No ‘índice nasal’, por exemplo, o nariz médio do tutsi 

era dois milímetros e meio mais longo e quase cinco milímetros mais fino que o nariz 

hutu médio.27 

 

 Hoje, percebe-se que passar por essa classificação em razão de características físicas foi 

um momento de intensa humilhação para tal sociedade. Com suas medições e estudos, os 

colonizadores apoiaram os tutsis, por entenderem que eram superiores dando-os privilégios, 

aumentando seus poderes, enquanto os hutus possuíam cada vez menos prestígio. 

 Em 1931, ainda antes da realização do censo, o rei ruandês foi deposto pelo governo 

belga, em conjunto com a Igreja Católica, passando o cargo para um outro ruandês, Mutara III 

Rudahigwa, que se converteu ao cristianismo. Ao se converter, abriu mão da sua condição de 

divindade, visto que os reis eram tidos como representações sagradas de Ruanda. Tal ato 

rapidamente levou Ruanda a se tornar o país mais católico da África.28  

 Também neste período de tempo de colonização belga, os hutus, maioria da população, 

passaram a exigir igualdade, convocando todos dessa etnia a se unirem, em um movimento 

contra os tutsis. Esse ponto da história ruandesa desenha com mais detalhes o que estaria por 

vir. A segregação baseada na etnia, com a atribuição de cargos e privilégios econômicos e 

sociais foi capaz de fazer surgir novas diferenças, que antes eram ignoradas pelo povo. 

 

1.3.1 A nova independência: Ruanda volta a ser República 

 Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU passou a supervisionar a colonização belga, 

como forma de auxiliar e monitorar o processo de organização e desenvolvimento que a 

governo belga em Ruanda tentava construir, que levaria, posteriormente, a um processo de 

democratização, com o plebiscito também vistoriado pelo órgão.29 

 Os dias de administração belga estavam contados, visto que o movimento de 

independência estava espalhando-se pela África. Como resposta a este movimento, em 1957, 

foi publicado o “Manifesto Hutu”, com o título “Notas sobre o aspecto social do problema racial 

nativo de Ruanda”, sendo uma das maiores manifestações políticas, em uma África repleta de 

movimentos de independência, produzidas em Ruanda. Problematizando e debatendo as 

 
27 FRUCTUOSO; AMARAL, Op. Cit., p. 05. 
28 MENDONÇA, Op. Cit., p. 307. 
29 MENDES, Gabriela F. Ribeiro; FILHO, José M. Vieira; SOUZA, Mércia Cardoso de. Genocídio em Ruanda: 

uma análise da intervenção humanitária à luz do Direito Internacional. Disponível em 

<https://cutt.ly/Wd2PBLW>. Acesso em 23 jun. 2020. 
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autoridades de belgas e tutsis, aponta problemas enfrentados pelos hutus no começo dos anos 

de 1950, como a pouca representação política, falta de acesso à educação e trabalho excessivo.30 

 Entretanto, é possível observar, no próprio Manifesto Hutu, que o grupo que o assina 

coloca a Bélgica em uma posição de superioridade, aptos a levar Ruanda para um patamar de 

civilização até então não alcançado. Embora entendam que a presença dos europeus também 

foi capaz de levar a exploração, em sua concepção, teriam uma condição de vida ainda pior sem 

a sua presença. Os tutsis, por sua vez, eram vistos como invasores que deveriam ser expulsos, 

ou então aniquilados. Com o documento, os hutus buscavam unir os membros da etnia, 

aumentando sua voz e a pressão social. 

 

Dois anos depois, em 1º de novembro de 1959, Dominique Mbonyumutwa, ativista 

hutu e sub-chefe administrativo da província de Gitarama, foi espancado por militares 

tutsis. E, apesar de falso, o boato de que Mbonyumutwa havia morrido logo se 

espalhou. Em menos de 24 horas, bandos de hutus atacaram autoridades tutsis e 

abateram grande parte do rebanho, iniciando-se uma revolta que se alastrou por todo 

o país. Um dos maiores entusiastas da rebelião era o coronel belga, Guy Logiest.31 

 

 Desde a implementação da segregação étnica feita pela Bélgica, a população passou a 

viver na iminência de um conflito. Em 1960, impulsionados pela morte do rei ruandês em 

Burundi, submetido a tratamento por um médico belga, os tutsis incentivaram a propagação de 

um boato dizendo que o rei havia morrido por envenenamento. Percebendo a piora no conflito, 

o coronel Logiest deu um golpe de Estado, substituindo os chefes tutsis por hutus.32 

 Na metade do ano, as eleições ocorreram, garantindo aos hutus 90% dos cargos mais 

importantes. Meses após, a Bélgica declarou o fim da revolução e, em janeiro de 1961, declarou 

Ruanda como uma República, com a garantia da autonomia plena no próximo ano e a posse de 

Grégoire Kayibanda, líder do governo provisório, como presidente, que ficou no cargo por onze 

anos e marginalizou os tutsis, deixando-os de fora da vida política.33 

 O país passou a ser organizado em prefeituras, que por sua vez eram divididas em 

comunas, governadas por burgomestres, sendo estes e os prefeitos nomeados e exonerados pelo 

Presidente. Durante anos, o país viveu no sistema unipartidário, sendo determinante para a 

escolha destes representantes a lealdade política naqueles moldes de controle. 

 
30 FONSECA; Danilo Ferreira da. Etnicidade de hutus e tutsis no Manifesto Hutu de 1957 (Ethnicity of Tutsis 

and Hutus in the 1957 Hutu Manifest). Cadernos De História, v.17, n. 26, p. 221-250, 2016. P. 236. 
31 MENDONÇA, Op. Cit., p. 307. 
32 MENDONÇA, ibid, p. 308. 
33 Ibidem. 
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 Ao serem deixados de lado, os tutsis começaram a organizar eventos violentos, tendo 

como alvos os oponentes políticos e, em cada prefeitura havia um responsável pela organização 

dos massacres. Neste momento da história, estima-se que houveram de dez mil a catorze mil 

mortes, o que demonstra um período violento. 

 Em 1973, Juvénal Habyarimana, líder do exército ruandês, junto com outros militares, 

dá um golpe de Estado, pouco depois de ter sido nomeado ministro da Defesa. No período em 

que governou o país, manteve o unipartidarismo, e continuava sem existir uma imprensa livre. 

Apesar da falta de democracia, e da corrupção existente, foram quase duas décadas calmas, sem 

perseguição aos tutsis, mesmo que ainda marginalizados, e com uma economia estável. 

Contudo, com a crise econômica que atingiu o país após a repentina queda no preço do café, 

em 1989, Ruanda passa a viver uma crise econômica que seria incapaz do governo controlar, 

fazendo com que a população vivesse tempos econômicos difíceis.34 

 Além do momento econômico delicado, no final de 1990, um exército rebelde formado 

por tutsis exilados, que se organizou em Uganda, a Frente Patriótica Ruandesa (FPR), invade 

Ruanda, buscando que pudessem retornar ao país, com o fim das perseguições baseadas na etnia 

e nas carteiras de identidade étnicas. Mas, o governo de Ruanda contava com o apoio da França 

e do Congo, e a invasão não obteve sucesso, com seu líder sendo morto no dia seguinte da 

tentativa de ataque. Mas, em retaliação, hutus mataram trezentos e cinquenta tutsis em certa 

região do país.35 

 Substituindo o antigo líder da FPR, Paul Kagame, um tático militar que recebeu, 

inclusive, treinamento nos Estados Unidos da América, e  que havia se refugiado em Uganda 

quando criança, organizou o grupo novamente, dando-os mais disciplina. Passou então a 

organizar ataques planejados e localizados, visando abalar a administração de Habyarimana. 

Tais ataques passaram surtir também a necessidade de aumentar as forças do exército de 

Ruanda, que quase triplicou o número de soldados em um ano. Todavia, a maior parte destes 

era formado por camponeses que não tinham educação ou mesmo treinamento.36 

 Mesmo com o aumento do exército ruandês, a FPR crescia, obtendo apoio e êxito em 

seus ataques, o que os levou a alcançar a distância de vinte e três quilômetros da capital Kigali, 

 
34 MENDONÇA, Op. Cit., p. 309. 
35 MENDONÇA, ibid, p. 310. 
36 PAULA, Op. Cit., 31. 
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mostrando a todos que possuíam condições de alcançar o poder e voltarem a ter expressão 

política.37 

 

A contestação ao regime de Habyarimana, sintetizada na figura da FPR, causou pânico 

na elite ruandesa, que se viu obrigada a confrontar as questões da crise econômica e 

dos refugiados. As ideias de uma solução genocida para essas questões começavam a 

se desenhar, e reuniões em que a ideia do extermínio de todos os tutsis eram aventadas 

se realizavam. O plano era aprofundar a organização e a escala das matanças dos anos 

1960.38 

 

 Percebe-se que ambas etnias utilizaram de boatos para manipular seu povo e colocá-los 

em uma situação contrária, de embate. No momento de invasão da FPR, circulava o rumor de 

que estes iriam tomar as terras e o poder, o que certamente causava medo aos hutus, que só 

conseguiram seus direitos após anos de exploração belga e tutsi. A ideia de perdê-los, e 

voltarem a viver a margem da sociedade era inconcebível. 

 Tais movimentos deram início a milícias. Oficiais do exército, membros do governo e 

empresários juntaram-se formando a Rede Zero, um grupo de conspiração pró-genocida, 

fazendo alusão ao número de tutsis que restariam. Formou-se também, a partir do Mouvement 

Révolutionnaire National pour la Démocratie et le Développment (MRND), o partido de 

Habyarimana, uma milícia jovem, Interahamwe, organizada, com grupos de propaganda, 

jurídico e de pesquisa. Entre o fim de 1991 e o começo do ano seguinte, executaram os seus 

primeiros ataques violentos. Entretanto, o presidente se viu obrigado, neste mesmo ano, a abrir 

mão de parte do seu controle político, adotando o multipartidarismo, criando o cargo de 

primeiro-ministro e uma nova Constituição.39 

 A permissão de existência de outros partidos levou extremistas hutus do MRND a 

formarem a Coalition pour la Défense de La Republique (CDR), que possuía políticas anti-

tutsis, resultando na criação de outra milícia. Além disso, surge a Radio Télévision Libre des 

Mille Collines (RTLM) e o jornal Kangura, ambos ligados ao CDR, com veiculação de ideais 

que pregavam a destruição dos tutsis.40 

 A comunidade internacional, em 1993, estava atenta ao que acontecia em Ruanda. 

Sofrendo pressão da ONU, França, Bélgica e Estados Unidos, além de países africanos, o 

presidente Habyarimana se viu compelido a assinar com a FPR tratados, como o Acordo de 

Arusha, celebrado na Tanzânia. Com o acordo, foi permitido que refugiados retornassem a 

 
37 PAULA, Op. Cit., p. 31. 
38 Ibidem. 
39 PAULA, Op. Cit., p. 32. 
40 Ibidem. 
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Ruanda, assim como dividiu-se o poder entre os dois grupos, MRND e FPR, devendo nomear 

ministros em igual quantidade e, o mais importante, o acordo declarava um cessar-fogo.41 

 Se na prática o acordo demonstrava ser um exemplo de diplomacia preventiva, a 

realidade era diferente. Os planos de tomada de poder da FPR continuavam, assim como a 

conspiração genocida da MRND. A crise econômica também não era o suficiente para pará-los. 

As milícias hutus continuavam aumentando seu contingente, reunindo desempregados, 

agricultores e pecuaristas falidos, munindo-os com armas. 

 Com a United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR), a ONU monitorava 

o cessar-fogo e a implantação do governo conjunto e, para isso enviou soldados e designou um 

general canadense, Roméo Dallaire, para comandar a missão. No início, pareciam que as coisas 

iam bem, mas não demorou para que o general percebesse que as tropas sem treinamento que 

possuía, assim como as armas e helicópteros, não eram o suficiente, e entendeu que se tratava 

de uma missão fantasma.42 

 

A missão da UNAMIR deveria ser regida pelo Capítulo VI da Carta da ONU (Solução 

Pacífica de Controvérsias), uma missão de manutenção da paz. Ela deveria arbitrar os 

então beligerantes até a implantação do processo de paz, garantindo a observância das 

leis. Soldados e observadores desarmados estariam a postos nos possíveis locais de 

conflito. Os capacetes-azuis teriam regras de engajamento bem definidas: apenas 

poderiam atuar em autodefesa. 

A proposta de Dallaire para Ruanda previa algo além da mera aplicação do Capítulo 

VI da Carta: uma espécie de “Capítulo seis e meio”, em que as tropas da ONU teriam 

autorização para usar a força para prevenir e reprimir “crimes contra a humanidade”, 

com regras de engajamento diferenciadas. Dallaire acreditava que a natureza étnica 

do conflito e a virulenta oposição dos extremistas dos Acordos de Arusha deveria ser 

objeto de uma abordagem diferente.43 

 

 Pouco após a chegada da ONU e sua missão de paz, o presidente do Burundi foi 

assassinado por oficiais tutsis de seu exército. Quando a notícia chegou em Ruanda, foi o que 

bastou para os extremistas hutus ignorassem o Acordo de Arusha, dando fim ao momento de 

paz entre as etnias. Utilizando-se de seus meios de comunicação, os hutus fizeram circular a 

notícia de que a FPR queria eliminar os hutus, causando medo na população. 

 

1.4 O genocídio de Ruanda: sobre o conflito étnico 

 O dia considerado o início do genocídio foi 06 de abril de 1994, marcado por um 

atentado que derrubou o avião que o presidente, Habyarimana, causando a sua morte e de outros 

 
41 PAULA, ibid, p. 33. 
42 PAULA, Op. Cit., p. 34. 
43 Ibidem, p. 34. 
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membros do alto escalão do governo de Ruanda e o presidente do Burundi, Cyprien Ntaryamira. 

Embora não se tenha, até hoje, resolvido o mistério de quem executou o ataque, foi o suficiente 

para acabar, de vez, com qualquer tratativa de paz entre tutsis e hutus. No dia seguinte, já se via 

nas ruas soldados de Ruanda identificando os cidadãos tutsis, por meio de suas carteiras de 

identidade, perseguindo-os e matando-os.44 

 O período, compreendido entre 06 de abril e 21 de julho de 1994, foi marcado por 

extrema violência. Após anos de influência no país, que resultaram na segregação social 

baseada na etnia, marginalização, falta de condições econômicas dado o status social, ambos 

os lados haviam chegado no seu limite. O resultado foi que, rapidamente, as ondas de 

assassinato de tutsis se espalharam por todo país. 

 As milícias se organizaram, colocando o plano de conspiração pró-genocida, que já 

existiam em ação, juntamente com o Exército de Ruanda. Em razão da geografia do país, quase 

não existem áreas selvagens, o que dificultou a existência de esconderijos na área rural. Locais 

geralmente usados como abrigos, como igrejas, escolas e hospitais, acabaram funcionando 

como armadilhas, emboscando os tutsis. Diversos locais foram incendiados, assim como 

vítimas vivas, ou bombardeados. Muitos foram obrigados a assassinar a própria família e em 

seguida cometer suicídios. As mulheres sofriam, ainda, com estupros, sendo algumas mortas 

após o ato.45 

 Foram 800.000 vítimas, sendo que 80% foram assassinadas nas seis primeiras semanas 

do massacre, que durou aproximadamente 100 dias. Além disso, a população precisava lidar 

com os estragos que a crise econômica causava, o que resultava em doenças, falta de água 

potável e de comida. Foi estimado que, neste período, 5.000 pessoas morriam por dia pela falta 

desses itens básicos.46 

 Corpos eram removidos em largas quantidades das cidades, e o genocídio era 

influenciado e organizado por seus próprios prefeitos, assim como pelo rádio, que veiculava 

listas com nomes de vítimas e seus esconderijos. 

 

Os matadores possuíam uma organização muito eficiente. Segundo Jean Kambanda, 

primeiro-ministro à épica do genocídio, havia uma burocracia de morte, organizada 

em cinco níveis, relacionados em ordem decrescente de importância: 

a) O topo era ocupado pelo Comitê de Crise do Exército, que o comandava, tendo sido 

formado após a queda do avião presidencial e cujo integrante principal era Théoneste 

Bagosora, o apontado mentor do genocídio; 

 
44 PAULA, Op. Cit., p. 36. 
45 PAULA, ibid., p. 37. 
46 PAULA, ibid, p. 38. 
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b) A hierarquia militar; 

c) Os líderes políticos; 

d) O Governo de Ruanda; 

e) A rede de “defesa civil” que, na verdade, estava encarregada de executar o 

genocídio.47 

 

 Como exposto, a população teve papel de extrema relevância. Oficiais da igreja e 

médicos aliavam-se aos extremistas hutus, utilizando seus cargos, nos quais as pessoas possuem 

confiança, para atraí-las em emboscadas. A disseminação de notícias falsas e denúncias de 

pessoas e esconderijos também eram constantes, contribuindo para o genocídio. 

 Para se salvarem, os tutsis buscavam fugir para áreas onde a FPR controlava, como a 

parte leste do país, que se movimentava para oeste, em direção à capital, Kigali. Todavia, não 

fazia parte da estratégia da FPR salvar e abrigar tutsis. Seus planos visavam apenas tomar o 

poder.48 

 A missão da ONU, comandada por Dallaire, havia fracassado. Os pedidos de mais 

soldados foram recusados, não havia material e nem mesmo armamento. O genocídio, rápido e 

brutal, estava sendo preparado há anos, instigado pela segregação étnica e abusos cometidos 

por ambos os grupos, enquanto se mantiveram no poder. As forças da ONU não eram 

suficientes para contê-los e, com a relutância em classificar o episódio como genocídio, a 

Organização e os países ocidentais mantinham-se de fora, sem precisar seguir os caminhos 

traçados em 1948 com a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio.49 

 Somente no final de junho de 1994, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a 

Resolução n. 92950, a Operação Turquesa, que permitiu que a França intervisse em Ruanda por 

dois meses, agindo de forma imparcial, para proteger a população, com finalidade humanitária. 

A operação salvou 10.000 tutsis, contudo, sofreu amplas críticas por agir protegendo os 

genocidas e ter a FPR como inimiga. A intervenção francesa permitiu que os líderes genocidas 

conseguissem se refugiar no Congo, levando consigo parte da população, postergando em um 

mês a vitória da FPR, que chegou a Kigali em 04 de julho de 1994.51 

 Somente em 20 de julho a FPR declarou um cessar-fogo e, no dia 21, tomaram o poder, 

empossando Pasteur Bizimungu, empresário que estava exilado, como presidente e Paul 

Kagame como vice-presidente e Ministro de Defesa. 

 
47 PAULA, Op. Cit.., p. 39. 
48 PAULA, ibid, p. 41. 
49 PAULA, ibid, p. 40. 
50 UNITED NATIONS. Security Council. Resolution 929, 22 jun. 1994. 
51 PAULA, ibid, p. 41. 
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 Com o fim do conflito, estima-se que 750.000 exilados tenham voltado para Ruanda, 

encontrando o país que, embora precisasse de nova mão de obra, estava com a economia em 

ruínas, sendo classificado, naquela época, como a nação mais pobre do mundo. Além disso, 

encontraram ruas cheias de corpos, que o serviço de coleta de lixo não conseguia dar conta de 

remover, o que resultou em uma epidemia de cólera.52 

 Diante do exposto, trata-se de uma das maiores violências da humanidade, devendo ser 

levado em consideração também que nem todos os acusados foram presos, causando o 

sentimento de impunidade naqueles que sofreram diretamente com o genocídio, e a 

humanidade, por se tratar de um crime que afeta a todos. Por isso, é necessário que, mesmo 

tantos anos depois, se mantenha os esforços para que a prisão dos acusados ocorra, não 

importando onde no mundo estes estejam, dada a característica internacional da decisão, assim 

como os debates de novas formas para evitar que um novo conflito aconteça, não deixando que 

a comunidade internacional demore novamente a agir. 

 

1.5 O genocídio de Ruanda e a maior concentração de violação de direitos humanos  

 A ideia de direitos humanos não pode ser datada com um momento específico. O seu 

surgimento está remetido desde a lei natural, aos comportamentos humanos que surgem como 

consequência da convivência social. O termo “direitos humanos” é utilizado pela primeira vez 

em 1945, na Carta da ONU. É um produto histórico-cultural que se manifesta em diferentes 

formas, sendo inerente ao ser humano no momento de seu nascimento, sendo inalienáveis e 

irrenunciáveis. A Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) é um documento 

normativo, de soft law,53 elaborado por diferentes representantes estatais, de diferentes ordens 

jurídicas, com o intuito de ser uma norma a ser alcançada por todos universalmente. A partir da 

sua criação, seus efeitos foram sentidos em diversas constituições ao longo dos anos, que 

adotaram suas diretrizes, passando a garantir os direitos como direitos fundamentais, tutelados 

e protegidos pelos Estados, nacionalmente. 

 Devido ao genocídio de Ruanda, houve a criação do TPIR, responsável por processar e 

julgar os indivíduos responsáveis pelo genocídio e outras violações de direitos humanos 

 
52 PAULA, Op. Cit., p. 42. 
53 Soft law é a norma que não possui aplicação obrigatória, sendo normas de categoria residual, onde o seu 

cumprimento ocorre baseado na autonomia da vontade e na boa-fé dos acordos. 

GREGÓRIO, Fernando da Silva. Consequências sistêmicas da soft law para a evolução do direito 

internacional e o reforço da regulação global. Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 95, abril-

junho 2016.  
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internacionais cometidos em Ruanda e países vizinhos. Sua criação ocorre pela necessidade 

mundial de julgar aqueles cometeram crimes, além de ser uma demanda da própria Ruanda, por 

entender que não possuía condições para julgar quem fosse acusado, precisando de ajuda para 

essa tarefa. 

  A Resolução nº 955/1994 do Conselho de Segurança da ONU dispõe sobre a criação 

do Tribunal e seu estatuto, delimitando a sua jurisdição que, neste caso, julgará crimes de 

genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, quem será julgado além de outros 

fatores. 

 Conforme o art. 3º da Resolução nº 955/94, tem-se que: 

 

Artigo 3 – Crimes contra a humanidade 

O Tribunal Internacional ad hoc de Ruanda terá o poder de processar os responsáveis 

pelos seguintes crimes quando cometidos como parte de um ataque generalizado ou 

sistemático contra qualquer população civil, a nível nacional, político, étnicos, raciais 

ou religiosos: 

a) assassinato; 

b) extermínio; 

c) escravização; 

d) deportação; 

e) aprisionamento; 

f) tortura; 

g) estupro; 

h) perseguição por motivo político, racial e religioso; 

i) outros atos desumanos (tradução nossa). 54 

 

 Vê-se que não somente o crime de genocídio deixou marcas profundas na população. 

Inúmeras mulheres, sendo adultas, crianças ou adolescentes, foram estupradas, sendo 

contaminadas com o HIV, deixadas vivas a própria sorte, violadas e machucadas, sem 

esperanças de sobreviverem. Além das 800.00055 pessoas mortas, o que deixou muitas famílias 

destruídas, sem pais, o número de crianças nascidas, após o genocídio, sem conhecer seus pais 

também é alto, mas, dessa vez em razão de serem resultado de estupros.56 

 
54 UNITED NATIONS. Security Council. Resolution 955, 08 nov. 1994. No original: Article 3 – Crimes against 

humanity. The Internacinal Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for the 

following crimes when committed as part of a widespread or systematic attack against any civilian population on 

national, political, ethnic, racial or religious grounds: a) murder; b) extermination; c) enslavement; d) deportation; 

e) imprisionment; f) torture; g) rape; h) persecutions on political, racial and religious grounds; i) other inhumane 

acts. 
55 MENDONÇA, Op. Cit., p. 303. 
56 DRUDY, Flora. ‘My father, the rapist’: Hidden victims of Rwanda’s genocide. BBC News. Disponível em 

<https://www.bbc.com/news/world-africa-48673713> Acesso em 05 jul. 2020. No original: My son kept asking 

who his father was. But among 100 men or more who raped me, I could not teel the father. 

É o caso de Carine (nome fictício), que diz não saber responder à que seu filho constantemente a faz, “meu filho 

fica perguntando quem é o seu pai. Mas entre os 100 homens ou mais que me estupraram, eu não sei dizer quem 

é o pai.” Além do estupro, ela havia sofrido dois ferimentos de facão, em ambos os lados do rosto, que dificultaram 

a fala e a ingestão de alimentos ao longo da sua vida. Estuprada e espancada inúmeras vezes, foi uma surpresa que 
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 A variedade de abusos sofridos pela sociedade de Ruanda durante o massacre é grande 

e gera consequências diversas, inclusive psicológicas, em suas vítimas e familiares. Violência 

com meninas de rua, crianças forçadas ao trabalho, usadas como meio de violência, detenção e 

maus tratos as crianças responsabilizadas criminalmente, e outros casos, que só poderiam ser 

melhor compreendidos por uma justiça que conhecesse as particularidades de cada um, que 

conhecesse a história de Ruanda, o que resultou em um Tribunal criado, exclusivamente, para 

este fim. 

 O art. 2º da mesma Resolução, por sua vez, diz que:  

 

Artigo 2 - Genocídio 

1. O Tribunal Internacional para Ruanda terá o poder de processar pessoas que 

cometeram genocídio, conforme definido no parágrafo 2 deste artigo, ou cometer 

qualquer um dos outros atos enumerados no parágrafo 3 deste artigo. 

2. Genocídio significa qualquer um dos seguintes atos cometidos com a intenção de 

destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, assim 

sendo: 

a) matar membros de um grupo; 

b) causar danos corporais ou mentais graves aos membros do grupo; 

c) influenciar deliberadamente as condições de vida calculadas para provocar a sua 

destruição física, no todo ou em parte; 

d) imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos dentro do grupo; 

e) transferir forçadamente as crianças de um grupo para outro; 

3. Os atos a seguir serão puníveis: 

a) genocídio; 

b) conspiração para cometer genocídio; 

c) incitação direta e pública a cometer genocídio; 

d) tentativa de cometer genocídio; 

e) ser cumplice no genocídio (tradução nossa).57 

 

 O crime de genocídio causou espanto no país, e no mundo, dado a sua proporção. Foram 

800.000 assassinatos no período de, aproximadamente, 100 dias, com 640.000 mortes ocorridas 

nas primeiras seis semanas.58 A brutalidade das mortes, os corpos nas ruas, famílias inteiras 

dizimadas, esse foi o resultado deixado pelo massacre. O impacto do genocídio é sentido de 

 
o corpo tivesse conseguido manter um bebê, o qual ela não conseguiu sentir afeição quando este nasceu. Essa 

história se repete pelo país, muitas vezes dando lugar a crianças que foram abandonadas ao nascer. 
57 UNITED NATIONS. Security Council. Resolution 955, 08 nov. 1994. No original: “Article 2 – Genocide. 1. 

The international Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons committing genocide as defined 

in paragraph 2 of this article or of committing any of the other acts enumerated in paragraph 3 of this article. 2. 

Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, 

racial or religious group, as such: a) killing members of the group; b) causing serious bodily or mental harm to 

members of the group; c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical 

destruction in whole or in part; d) imposing measures intended to prevent births within the group; e) forcibly 

transferring children of the group to another group. 3. The following acts shall be punishable: a) genocide; b) 

conspiracy to commit genocide; c) direct and public incitement to commit genocide; d) attempt to commit 

genocide; e) complicity in genocide” 
58 PAULA, Op. Cit., p. 38. 
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diferentes formas. Famílias com membros executados, a crise que não encontrava meios de ser 

sanada, a forte atuação das mulheres na sociedade, o que tornou inclusive, Ruanda um dos 

países com maior representação feminina na política.59 Entretanto, não era a primeira vez, na 

história mundial recente, que se enfrentava o genocídio, haviam ferramentas a serem utilizadas, 

criadas com este propósito, para solucionar a situação e que, mesmo assim, talvez tenham 

falhado. 

 

1.6 Problemas do fruto do colonialismo: descolonização do século XX e identidade 

nacional 

 Embora os países do continente africano tenham conseguido alcançar a independência, 

a autonomia e soberania de seus colonizadores europeus, embora sem a presença militar, 

continuaram a influenciar na dinâmica estrutural política, econômica e cultural local. 

Principalmente, os franceses e ingleses, continuaram com políticas de ajuda e investimentos, 

além do fluxo de empresários, professores, estadistas, turistas e técnicos. 

 O neocolonialismo60 e a dependência61, foram os sucessores do colonialismo. A ligação 

formada entre os países, com a ideia de ajuda e desenvolvimento, por vezes torna-se apenas 

uma nova forma de dominação para o país desenvolvido que, aproveitando-se da necessidade 

do outro, criou um jeito de manter a sua influência de forma sutil, pautada na força econômica 

e interesses variados. 

 

Basicamente, os países metropolitanos bloquearam o desenvolvimento africano 

cooptando líderes africanos para uma estrutura social internacional que serve a 

economia do mundo capitalista. Treinando e condicionando a elite da sociedade 

africana aos hábitos ocidentais de consumo, leitura, férias, estilo e outros valores 

europeus, o sistema de dominação político-econômica retirou a necessidade da 

intervenção direta e o domínio colonial indireto; quanto mais as novas elites se 

desenvolvem, mais as expectativas aumentam, mais eles se programam para parecer 

do Norte, pensar como ocidentais e se alienam da sua sociedade nacional, que está 

presa em seu subdesenvolvimento. Uma vez que o desenvolvimento em massa, nas 

 
59 ABOUZEID, Rania. As mulheres na reconstrução do Ruanda. Disponível em <https://cutt.ly/Pd2P2CV>. 

Acesso em 05 jul. 2020. 
60 O neocolonialismo foi o movimento feito pelas potências mundiais baseado no capital mercantil. Era uma forma 

de dominação onde, além de retirar das colônias o que pudesse ser mercadoria, organiza essa sociedade para que 

possa ter a mesma cultura que os colonizadores e consumirem os produtos que vierem da mercadoria. 

BARBOSA, Wilson do Nascimento. Neocolonialismo: um conceito atual? Sankofa, Revista de História da 

África e de Estudos da Diáspora Africana. Ano IV, nº8, dez/2011. 
61 As potências colonizadoras mantiveram uma relação com os países colonizados de dependência. O 

desenvolvimento do continente africano foi bloqueado por estes, de forma que pudessem servir a economia do 

mundo capitalista, sendo explorados para que os países desenvolvidos, seus colonizadores, continuassem o seu 

próprio processo de evolução. 

ZARTMAN, Ira William. Europe and Africa: Decolonization or Dependency? Foreign Affairs, vol. 54, nº. 2, 

pp. 325–343. 1976. P. 325-326. 
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melhores condições, é uma tarefa tão monumental, e é ainda mais difícil contra os 

interesses e desejos dos capitalistas dominantes, essas elites alienadas e 

ocidentalizadas são motivadas a reprimir a expansão do desenvolvimento em sua 

sociedade e, assim, manter-se no poder como classe política. O resultado final é que 

o desenvolvimento nacional é impossível: a predominância europeia é mantida pelas 

elites cooptadas, um pacto neocolonial é solidificado como o pacto colonial anterior 

foi, no seu tempo (tradução nossa).62 

 

 A interdependência, que atravessou o século, é praticamente sinônimo de 

globalização.63 O acesso, embora muitas vezes forçado, a diversas culturas, forma uma 

sociedade internacional ligada por inúmeras semelhanças, mas tendo sempre em mente que o 

certo e desenvolvido é pautado pela Europa. Tal fator acaba por confundir a identidade 

nacional64 dos países menos desenvolvidos, em razão da sobreposição de culturas, deixando os 

próprios aprendizados e costumes em segundo plano. Deve ser considerado ainda que o domínio 

é feito por meio do fator econômico, que guia as relações de troca, seja de produtos, pessoas ou 

cultura, sendo uma maneira muito mais sútil de ser identificada.65 

 A última etapa de uma independência completa não é alcançada, barrada pela 

interdependência que é constantemente fortalecida entre os Estados. As “camadas de 

influência”, soberania, militar, cultura, economia e população estrangeiras, precisam ser 

removidas, para que a descolonização ocorra. Retirando a influência em cada uma dessas áreas, 

possibilita que ocorra uma nova forma de controle, conduzido pela própria sociedade, antes 

colonizada, que poderá, pela primeira vez, diversificar as relações econômicas, o que resulta 

em novas influências culturais. Ao remover uma “camada de influência”, a próxima fica visível 

 
62 ZARTMAN, Op. Cit., p. 326. No original: Basically, the metropolitan countries block African development by 

co-opting African leaders into na international social structure that serves the world capitalista economy. By 

training and conditioning the upper layer of African Society into Western habits of consumption, reading, vacation, 

style, and other European values, the dominant politico-economic system removes the need for direct intervention 

and indirect colonial rule; the more the new elites “develop”, the more their expectations rise, the more they 

become programmed to look North, to think Western, and to alienate themselves from their nacional Society, 

which is locked into its underdevelopment. Since mass development is such a monumental task in the best of 

conditions, and since it is even more difficul against the wishes and interests of the dominant capitalists, these 

alienated Westernized elites are motivated to repress the spread of development in their Society and thus to mantain 

themselves in power as a political class. The end result is that national development is impossible: European 

predominance is maintained by the co-opted elites, a neocolonial pact as firm as its colonial predecessor was in its 

time. 
63 Processo de integração da economia mundial, sendo uma estratégia de desenvolvimento que se baseia na rápida 

integração mundial. 

PRADO, Luiz Carlos Delorme. Globalização: notas sobre um conceito controverso. Site da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Economia. 2009. 
64 Sentimento de pertencimento e lealdade a um Estado, que se utiliza de sensação para atingir as metas que propõe. 

ANDRADE, Iara. Algumas reflexões sobre o conceito de identidade nacional. XIV Encontro Regional da 

ANPUH-RIO. Unirio, 2010. 
65 CHIGUMADZI, Panashe. A new self-identity for Africans. TEDx Johannesburg. Disponível em 

<https://cutt.ly/Yd2P8XJ>. Acesso em 04 jul. 2020. 
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e mais fácil de ser apagada, espantando as forças pós-coloniais que restam no local. Entretanto, 

esse não é um movimento que ocorre rápido, por não se saber qual caminho será percorrido 

pela nação. Precisará ser desenvolvido a capacidade própria, para que possa prosperar, 

eliminando antigos hábitos que fossem capazes de debilitar a confiança.66 

 Uma comprovação do lento processo de descolonização é que o continente africano só 

passou por ela no séc. XX, tendo antes disso somente a Libéria como país independente, 

Impulsionados pelo fim da Segunda Guerra Mundial, que prejudicou economicamente a 

Europa, a busca pela autonomia e desenvolvimento tornou-se mais fácil de ser alcançada, pois 

os europeus colonizadores precisavam se reconstruir, perdendo espaço no controle das colônias. 

Foram momentos de violência, principalmente nos anos 60, quando ocorreu o maior número de 

independências e, mesmo após conquistá-la, traços que foram submetidos durante anos 

permaneciam presentes. Um exemplo é a divisão territorial do continente, que foi redefinida 

pela Conferência de Berlim, e manteve-se mesmo após os processos de independência.67 

 Até mesmo para quem nasceu já em um país independente, e compreende que foram 

povos colonizados, reconhecem que carregam traços da história colonizadora, renegando a 

própria bagagem cultural de seu povo, a própria identidade cultural. .68
 

 Não foi diferente em Ruanda, o país sofreu e ainda sofre as consequências culturais. 

Todavia, o país investe em suas áreas de destaque, como produção agrícola e turismo, 

aproveitando da curiosidade da sociedade, tão próxima e tão longe, de conhecer, e explorar, sua 

cultura. Para isso, o Conselho de Desenvolvimento de Ruanda criou um projeto chamado Visit 

Rwanda, por meio deste, cria parcerias, inclusive com times de futebol, como inglês Arsenal e 

o francês Paris Saint-Germain, fomentando a curiosidade das pessoas e levando turistas a 

região.69  

 

 

 

 

 

 

 
66 ZARTMAN, Op. Cit., p. 326-327. 
67 MUNDO EDUCAÇÃO. Descolonização da África. Disponível em <https://cutt.ly/sd2P3m1>. Acesso em 11 

ago. 2020. 
68 CHIGUMADZI, Op. Cit. 
69 VISIT RWANDA. Disponível em <https://www.visitrwanda.com/>. Acesso em 11 ago. 2020. 
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2 GENOCÍDIO E DIREITOS HUMANOS 

 

2.1 Conceito e caracterização do genocídio 

 Empregado pela primeira vez em 1944, após a Segunda Guerra Mundial, por Raphael 

Lemkin, o termo genocídio pode ser entendido como “o assassinato deliberado de pessoas 

motivado por diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas e, por vezes, sociopolíticas”70. 

Tal ato tem por finalidade extinguir, no todo ou em parte, determinado grupo levando apenas 

em consideração determinadas características. 

 O genocídio foi reconhecido como crime, na lei internacional em 1946, resultando na 

Resolução nº 260-A (III), a Convenção para Prevenção e Repreensão ao Crime de Genocídio, 

tendo sido ratificada por 100 dos 188 membros da ONU, em um mês após sua publicação. De 

toda forma, o Tribunal Internacional de Justiça já declarou em algumas oportunidades que a 

Convenção incorpora princípios do direito internacional consuetudinário, vinculando todos os 

Estados. 

 A Convenção para Prevenção e Repreensão ao Crime de Genocídio traz que o crime de 

genocídio pode ser cometido não somente em tempos de guerra, mas também em tempos de 

paz, devendo, em ambas situações, ser prevenido e punido. No art. 2º, tem-se o conceito de 

genocídio e as práticas que lhe são características e classificáveis, sendo o elemento da intenção 

a parte mais difícil de comprovar, visto que, embora não esteja presente no texto, a 

jurisprudência consolidou que deve haver a associação da intenção à existência de um plano, 

estado ou política organizacional. 

 

Artigo II 

Na presente Convenção, genocídio significa qualquer dos atos cometidos com a 

intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou 

religioso, tal como: 

a) matar membros de um grupo; 

b) causar sérios danos físicos ou mentais aos membros do grupo; 

c) influenciar deliberadamente as condições de vida calculadas para provocar a sua 

destruição física, no todo ou em parte; 

d) imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos dentro do grupo; 

e) transferir forçadamente as crianças de um grupo para outro.71 (tradução nossa) 

 
70 LARA, Mariana Alves; KAHWAGE, Yasmin. A abrangência do conceito de genocídio à luz do direito 

internacional. 2015. P. 48. Disponível em <https://cutt.ly/zd3fI6z>. Acesso em 09 jul. 2020. 
71 UNITED NATIONS. Council of Security.  Resolution 260-A (III), 09 dez. 1948. No original: “Article II: In 

the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intente to destroy, in whole or 

in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: a) killing members of the group; b) causing serious 

bodily or mental harm to members of the group; c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated 

to bring about its physical destruction in whole or in part; d) imposing measures intended to prevent births within 

the group; e) forcibly transferring children of the group to another group.” 
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 As vítimas do genocídio são atacadas por serem identificadas como parte de um grupo 

nacional, étnico, racial ou religioso, sendo esses grupos protegidos pela Resolução. A ONU 

ainda diz que, o crime pode ser cometido por contra uma parte do grupo nacional, étnico, racial 

ou religioso, desde que substancial e identificável, até mesmo dentro de uma área geográfica 

limitada. 

 Ainda conforme a Convenção, art. 3º, devem ser punidos pelo crime de genocídio os 

atos de: genocídio; conspiração para cometer genocídio; incitação pública e direta para cometer 

genocídio; tentativa de cometer genocídio e ser cumplice em genocídio. 

 É possível perceber que tais artigos se repetem na Resolução que criou o Tribunal Penal 

Internacional ad hoc de Ruanda, da Ex-Iugoslávia, assim como no texto do Estatuto de Roma, 

responsável pela criação do Tribunal Penal Internacional, este, permanente. 

 O jurista Dalmo de Abreu Dallari pontua que o genocídio deveria ter sido definido como 

um crime contra humanidade, pois “mesmo os povos não integrados no sistema de direito 

internacional positivo sofrem uma perda enquanto parte da humanidade, quando em qualquer 

lugar do mundo se comete o genocídio”.72 Dessa forma, o crime seria imprescritível, além de 

reconhecer todos os tribunais dos Estados signatários, e os internacionais, como competentes 

para processar e julgar, independentemente de onde tiver ocorrido o crime. 

 Como o genocídio não foi classificado desta forma, a competência para julgamento é do 

local onde foi cometido, ou então da Corte Penal Internacional. Outro ponto questionado, é que 

a Convenção determina, no art. 5º, que somente as pessoas naturais podem ser punidas por 

genocídio, deixando de fora pessoas jurídicas e Estados. Dalmo Dallari entende que deveriam 

constar na Convenção, para que pudessem ser punidas pelo Tribunal quando cometessem 

crimes de genocídio.73 

 Contudo, o ponto mais emblemático trazido por Dallari é sobre a exigência da 

intencionalidade, dando como exemplo que, ao submeter alguém ou um grupo a condições 

degradantes, pode-se provocar uma morte lenta, que deveria ser vista como uma modalidade 

culposa do genocídio. Como a Convenção traz um rol taxativo, restringiu-se os grupos que são 

vitimizados e as formas de classificação. Não foi também mencionado o genocídio cultural, 

prática que busca destruir a cultura de determinado grupo. 

 

 
72 LARA; KAHWAGE, Op. Cit., p. 51. 
73 Ibidem. 
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2.2 Semelhanças e diferenças: genocídio e violação de direitos humanos 

 Os direitos humanos são direitos subjetivos, o que, muitas vezes dificulta sua 

compreensão. Na maioria das vezes, no dia a dia, é desconhecido que os atos mais habituais e 

cotidianos são garantidos também por lei, como a liberdade de ir e vir, de opinião, de 

pensamento, de expressão, de religião, o direito à vida, à segurança, de não ser torturado, de 

trabalhar, além do direito de recorrer à justiça, com um tribunal imparcial. 

 Entretanto, quando esses direitos são violados, chamam atenção em razão de serem 

inerentes a todos, independentemente de cor, raça, sexo, religião, entre outros fatores. Dessa 

forma, os direitos humanos tutelam diversos direitos naturais do indivíduo, nas mais diversas 

esferas.  Assim, temos que os direitos humanos são inerentes aos seres humanos, sendo 

importantes para convivência social, não podendo ser alienados ou renunciados, ditando 

diretrizes para vida em sociedade e garantindo uma existência com direitos básicos.  

 Por sua vez, o crime de genocídio, como visto, é aquele que busca destruir, no todo ou 

em parte, um grupo, seja ele nacional, étnico, religioso ou racial. Assim, os atos que ocorrem 

não visam um indivíduo em específico, não há uma pessoalidade no ataque, mas decorre por 

fazer parte de um grupo com características afins. A violação é caracterizada por ser de direitos 

humanos em razão da dimensão e da identificação de uma coletividade. A violação do direito 

à vida e à integridade física ocorrem quando é praticado um genocídio, sendo a sua utilização 

o meio para causar o genocídio, mas nem toda violação do direito à vida será genocídio. 

 Contudo, alguns autores defendem que o genocídio pode ocorrer mesmo se praticado 

contra um só indivíduo, pois a morte deste pode, de alguma maneira, causar o extermínio do 

grupo. Seria o caso de pensar na morte de um líder, alguém que comanda um grupo e que, após 

seu homicídio, este grupo se desmantelaria. Outros autores entendem que tal fato criaria um 

“direito penal de intenção”, mas, o pensamento anterior não fica longe do que jurisprudência 

consolidou, da existência da intenção, devendo o crime estar conectado com a ideia de destruir 

ou prejudicar um grupo.74 

 Apesar do genocídio ser uma forma de violação de direitos humanos, estes são 

cometidos contra um grupo, com a finalidade de uma “limpeza étnica”. Por algum tempo, não 

havia designação correta para se referir aos homicídios em massa, sendo o termo utilizado pela 

primeira vez por Lemkin, que começou os seus estudos a partir do genocídio armênio e 

 
74 SAVAZZONI, Simone de Alcântara. Crime de Genocídio. Disponível em <https://cutt.ly/dd3fDU4>. Acesso 

em 16 jul. 2020. 
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empregou o termo pela primeira vez em seu livro sobre o nazismo. Suas contribuições foram 

responsáveis por campanhas, e estas resultaram na criação da Convenção para Prevenção e 

Repressão do Crime de Genocídio. 

 O pensamento de Lemkin abriu os olhos da comunidade internacional e, pelos seus 

estudos, foi entendido que a prática do genocídio equivalia a atacar a humanidade. Antes disso, 

no Tribunal de Nuremberg, os crimes haviam sido julgados como crimes contra a humanidade, 

e somente depois desse momento surgiu a compreensão que deveria haver certa distinção. 

 Hoje, é fácil perceber que o acontecido na Alemanha durante a Segunda Guerra deve 

ser compreendido como genocídio, podendo ser visualizadas todas as características deste 

crime, contudo, o caminho percorrido para a sua caracterização foi longo. 

 Segundo Guilherme Assis de Almeida, a aprovação em dias consecutivos, pelo 

Conselho de Segurança da ONU, da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de 

Genocídio e da Declaração Universal dos Direitos Humanos é mais um fator que demonstra a 

semelhança dos temas. A DUDH tornou-se o pilar do direito internacional dos direitos 

humanos, enquanto a Convenção para Prevenção e Repressão do Genocídio ganhou vida devido 

os tribunais de exceção de Ruanda, da Ex-Iugoslávia e posteriormente com o TPI.75 

 Ainda hoje há dificuldade em conceituar certos acontecimentos como genocídio, 

causando preocupação em banalizar o uso do termo pelo seu uso incorreto.76 Como cada 

momento é único, é há também preocupação em não minimizar o sofrimento de um grupo ou 

povo, em detrimento do preciosismo da colocação da tipificação, as semelhanças e diferenças 

ainda são objeto de diversos estudos. 

 

2.3 O dever de punir do Estado: ação x omissão de Ruanda 

 Os crimes ocorridos no ano de 1994 precisaram da intervenção internacional para que 

fossem julgados. As carteiras de identificação influenciaram esse momento da história ruandesa 

assim como fizeram antes, quando passou a constar neles a identificação étnica do indivíduo. 

Nesse momento, pós-genocídio, as carteiras estavam sendo destruídas, assim como os registro, 

dificultando a percepção de quem eram as vítimas, apagando suas histórias, sendo que tais atos, 

 
75 LARA; KAHWAGE, Op. Cit., p. 49. 
76 LARA; KAHWAGE, ibid, p. 72. 
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muitas das vezes, foram feitos pelos responsáveis pelo massacre, dificultando, ou tornando 

impossível, o acesso da justiça às provas.77 

 Ainda durante o genocídio, Ruanda fazia parte do Conselho de Segurança da ONU e, 

neste local, defendia a ideia de que as mortes ocorriam de forma natural dentro de uma guerra 

civil, visto que seu representante, Jean-Damascene Bizimana, fazia parte do governo e adotava 

uma política extremista. Além disso, possuía aliados fortes, como EUA, China e Rússia, 

apoiadores do encerramento da UNAMIR ou então, sua redução.78 

 Tendo como garantia a Carta das Nações Unidas, a ONU respaldou-se no princípio da 

soberania nacional, pois não teria permissão para agir de forma interventiva em casos que 

fossem de competência nacional, conforme se observa no art. 2º.79 Por isso, o governo de 

Ruanda e membros extremistas de outros partidos puderam continuar a planejar e executar os 

ataques aos tutsis, tendo participação direta no genocídio. Era de se esperar que as punições 

fossem prejudicadas dado o fato de quem eram os agentes responsáveis pelos ataques. 

 Entretanto, é preciso ter em mente que. a ONU é uma organização formada por diversos 

Estados, que possuem diferentes interesses, além de um funcionamento altamente burocrático. 

Apesar de ter sido avisada do possível surgimento de um massacre de suas proporções, o 

Conselho de Segurança dificultou que se chegasse a uma decisão, dado o conflito de interesse 

de seus membros, resultando na falta de ação.  

 Ao final do genocídio, a demanda judiciária era enorme, não existindo no país atores 

jurídicos, como juízes, que, segundo dados restaram apenas cinco80, advogados e policiais, em 

número necessário para trazer segurança jurídica e lidar com a situação. Com isso, violou-se 

também o direito ao devido processo legal e a presunção de inocência, já que milhares de 

pessoas foram presas, até mesmo sem uma acusação formal, levando os presídios locais a uma 

superlotação.81 

 É certo que Ruanda não possuía os meios, jurídicos ou mesmo administrativos, para 

lidar com o enorme julgamento que seguiria ao massacre, assim como não teve a possibilidade 

de lidar com a contenção, seja do planejamento ou do genocídio em si, durante os anos 

 
77 PAULA, Luiz Augusto Módolo de. Genocídio e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 2011. 

Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. P. 38. 
78 PAULA, Op. Cit., p. 39. 
79 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Carta Das Nações Unidas. 1945. 
80 ONU BRASIL. Ruanda: há 20 anos lutando contra impunidade e pela reconciliação. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=YbZ0gs-9mTI>. Acesso em 09 jul. 2020. 
81 PAULA, ibid, p. 43. 
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anteriores. A interferência internacional era de extrema importância para o momento e para 

ajudar na reconstrução do país. Com um tribunal ad hoc, estabelecia-se uma maneira jurídica 

de lutar contra a impunidade com os julgamentos de crimes cometidos em um conflito e período 

específico. Serve também para “promover o debate sobre a necessidade de trabalhar em favor 

da paz e da reconciliação em um país ou comunidade, perante os períodos de justiça para as 

vítimas de violações dos direitos humanos.”82 

 A resposta do país ao genocídio reverbera ainda hoje, vinte e seis anos depois. Apesar 

de Ruanda não ter agido ativamente na punição dos responsáveis pelas mortes, papel que a 

ONU tentou cumprir mais tarde através do Tribunal Penal Internacional ad hoc de Ruanda, 

solicitado pelo próprio país, que admitiu ser incapaz de julgar os casos, o ocorrido deu novas 

estratégias para o mundo, que pensava que estava preparado para lidar com um novo massacre, 

após a Segunda Guerra Mundial. 

 O conceito da responsabilidade de proteger surge, pois, a comunidade internacional 

percebe que punir crimes de genocídio, depois de terem ocorrido não é ferramenta forte o 

suficiente para fazer com que não ocorram novamente. Em 2001, a partir de um estudo 

solicitado pelo secretário-geral da ONU da época, compreendeu-se que “a soberania de um país 

não deve ser justificada para que o país promova ou permita a ocorrência de genocídio, crimes 

contra a humanidade, crimes de guerra ou limpeza étnica contra pessoas em seu território”.83 

Com o surgimento da ideia da responsabilidade de proteger, Ruanda foi responsável pela 

prevenção e punição de outros atores em momentos posteriores na história internacional. 

 Como forma de se reconstruir sua história e autonomia, Ruanda buscou criar leis que 

acabassem com a segregação e do combate a “ideologia de genocídio”. Contudo, atualmente, o 

país ainda sofre com represálias e violações de direitos na esfera política, visto que antes das 

eleições, em 2010, candidatos de partidos opositores foram proibidos de se registrar, fora a 

suspensão de jornais ou a sua retirada de circulação.84 

 Até hoje, Ruanda, como muitos outros países, não pôde presenciar um sistema político 

e de justiça que atuasse de forma imparcial. Os acontecimentos do passado recente foram graves 

 
82 COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA. Tribunais ad hoc. Disponível em 

<https://cutt.ly/1d3fUEz>. Acesso em 11 ago. 2020. 
83 CHARLEAUX, João Paulo. As ações, omissões e lições do genocídio de Ruanda em 1994. Jornal Nexo, 09 

de abril de 2019. Disponível em <https://cutt.ly/Td3fRqT>. Acesso em 09 jul. 2020. 
84 NSHANGALUME, Barhebwa Mark. O caminho para reconstrução do Estado além dos conflitos étnicos – 

uma análise do caso de Ruanda após os conflitos de 1994. Dissertação (Bacharel em Ciência Política). Instituto 

de Ciência Política, Universidade de Brasília. 2018. P. 31. 
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e marcantes o suficiente para relativizar até mesmo a ideia de justiça no país. Os autores diretos 

do massacre, não são os únicos responsáveis pelo que aconteceu, assim como o Estado de 

Ruanda e órgãos internacionais também não o são. Para que ocorra um julgamento correto, 

esses fatores devem ser levados em consideração, assim como quem poderá julgá-los 

observando a imparcialidade.  

 

2.4 A chamada internacional para crimes de genocídio: a criação do direito internacional 

penal? 

 O direito internacional penal é o conjunto de regras criadas que descrevem crimes 

internacionais, não sendo utilizadas as leis de cada Estado, mas submetendo estes ao 

processamento e julgamento de um tribunal internacional. Trata-se de um direito de natureza 

subsidiária, sendo a ultima ratio, ou seja, é utilizado somente quando não há solução pelo 

sistema jurídico interno do país.85 O crime internacional pode ser disposto de três formas: 

 

a) em sentido estrito ou propriamente dito: corresponde aos crimes tipificados no 

Estatuto do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. São (1) os crimes contra a 

paz, ou seja, violações da ordem internacional por meio de participação, promoção ou 

execução de guerras; (2) os crimes de guerra, assim entendidos aqueles atos cometidos 

mediante violação das leis de guerra, como a utilização de armas vedadas e as 

condutas que atingem civis fora do contexto da batalha; (3) os crimes contra a 

humanidade, consistentes em atos de lesa-humanidade, como assassinatos, 

extermínios, perseguição e escravização da população civil. 

b) em sentido amplo ou transnacional: é o crime que, em virtude de suas 

características, ultrapassa as fronteiras de determinado Estado, ainda que não haja 

tipificação em tratados e convenções internacionais. 

c) por contaminação ou difusão: a delinquência por contaminação ou difusão se define 

pela exteriorização – independentemente de tipificação em tratados ou convenções – 

se não simultaneamente, após breve intervalo de tempo em diversos Estados, exibindo 

as mesmas características.86 

 

 A pirataria é entendida como o primeiro crime de âmbito internacional, visto que sua 

prática afetava a todos, independentemente da localização e nacionalidade. O delito, praticado 

contra propriedade privada, punia indivíduos, buscando proteger a comunidade internacional. 

Entretanto, a punição se dava pelos Estados, que possuíam legislação própria para processar e 

julgar. 

 Com o passar do tempo e do desenvolvimento da sociedade, as colonizações e as guerras 

fizeram com que surgisse a necessidade de criar tratados que trouxessem meios de evitar um 

 
85 BORGES, Gabriel Oliveira de Aguiar. Tribunal Penal Internacional: histórico, aspectos estruturais e 

conflitos com a Constituição Federal. Disponível em <https://cutt.ly/ed3fQfz>. Acesso em 17 jul. 2020. 
86 CUNHA, Rogério Sanches. Direito Penal. Editora Juspodivm. 2016. 
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novo conflito, caso não fosse possível evitá-lo, ao menos houvessem regras a serem seguidas, 

o que passou a dar forma aos crimes internacionais propriamente ditos. 

 Embora essas convenções não trouxessem as punições para os crimes, passou-se a 

declarar a ilicitude de diversas práticas, sendo o pontapé necessário para que, em momento 

posterior os julgamentos pudessem se basear nessas tipificações. Era o resultado de uma 

demanda social que havia surgido após a Primeira Guerra Mundial assolar o mundo, deixando 

a sociedade internacional surpresa com a proporção dos crimes cometidos, gerando o 

sentimento da necessidade de punição dos culpados. Com isso, o Tratado de Versalhes 

determinou que deveria ser estabelecido um tribunal internacional responsável por julgar as 

violações cometidas pelos alemães. Infelizmente, a ideia não foi levada a diante naquele 

momento.87 

 Contudo, somente após a Segunda Guerra, com os julgamentos dos Tribunais de Tóquio 

e Nuremberg o direito internacional ganhou mais força e espaço para se falar em crimes 

internacionais. Com a Declaração do Cairo, EUA, Grã-Bretanha e China visavam julgar os 

responsáveis japoneses pela guerra, intenção que apareceu novamente em outros documentos. 

Dessa forma, em 1946, foi aprovado o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, 

ou Tribunal de Tóquio, responsável por julgar aqueles que fossem acusados de crimes de guerra, 

contra a paz e a humanidade. O Tribunal condenou 25 dos réus em razão dos planos de guerra 

que consistiram em assassinatos, submissão a trabalhos forçados em condições degradantes, 

além de estupros, destruição de cidades e maus tratos aos prisioneiros, por exemplo. 

 O Tribunal de Tóquio sofreu duras críticas por ser um julgamento feito pelos vencedores 

da Segunda Guerra Mundial, utilizando-se do ponto de vista próprio para julgar, correndo sério 

risco de não haver imparcialidade, visto que, inclusive, havia um general estadunidense 

responsável por escolher juízes para o Tribunal, assim como tinha permissão para diminuir 

penas. O procurador principal também era estadunidense, sendo os procuradores assistentes dos 

países aliados, não havendo igualdade de direitos. O julgamento também se deu apenas sobre 

pessoas físicas, e somente determinados crimes tiveram atenção da acusação. Ao final, juízes 

criticaram as penas, alguns acreditavam que faltou julgar autoridades japonesas e outros 

entenderam, inclusive, que os acusados deveriam ter sido absolvidos.88 

 
87 BORGES, Op. Cit. 
88 OLIVEIRA, Cristiano José Martins de. A criação de um tribunal penal internacional. Disponível em 

<https://jus.com.br/artigos/14525/a-criacao-de-um-tribunal-penal-internacional/3>. Acesso em 17 jul. 2020. 
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 Por sua vez, o Tribunal de Nuremberg contava com procuradores com os mesmos 

direitos, sendo um de cada nacionalidade e possuíam substitutos, julgou-se crimes cometidos 

por organizações, como a Gestapo89, e houve maior número de crimes sendo analisados pela 

acusação. 

 Embora existam críticas e discordâncias sobre os Tribunais Penais Internacionais, 

serviram como experiência e como forma de reforçar a ideia de que existia a necessidade de um 

tribunal internacional permanente, inclusive, para evitar que considerações sobre os tribunais 

terem sido criados posteriormente aos crimes não ocorressem novamente. Um tribunal 

permanente poderia ainda garantir maior imparcialidade, segurança jurídica e previsibilidade, 

pois se veria livre de pressões políticas e poderia ter uma legislação própria acerca dos crimes 

contra humanidade e genocídio. 

 Contudo, a movimentação internacional, como a criação dos Tribunais de Tóquio e 

Nuremberg, criação de Convenções, ainda tinha sido o suficiente para resultar na criação do 

Tribunal Penal Internacional. Ainda podemos citar os tribunais de exceção para Ex-Iugoslávia 

e para Ruanda, que será visto no próximo capítulo, respectivamente em 1993 e 1994. Juntos, os 

dois conflitos foram responsáveis pela morte de, aproximadamente, um milhão de pessoas. 

 Após a Guerra Fria, o mundo precisou se remodelar, adaptando-se as novas 

configurações. A união forçada, da Ex-Iugoslávia não resistiu ao fim da guerra e, não 

precisando seguir uma bipolaridade ideológica, os diferentes povos que ali viviam deram início 

a um movimento separatista. Com a convivência forçada de diversas etnias com expressões 

culturais próprias, o movimento explodiu, levando a um genocídio que tinha como característica 

uma “depuração étnica”. O Tribunal formado para processar e julgar os crimes daquele 

contexto, trouxe a responsabilização penal individual, acusando ocupantes de cargos oficiais e 

o procedimento contou também com a possibilidade de recursos das decisões iniciais, o que 

não ocorreu com o Tribunal de Nuremberg. 

 O Tribunal para Ex-Iugoslávia também sofreu críticas, como a excessiva desproporção 

entre acusados sérvios e os que praticaram crimes contra estes, a falta de legitimidade de criação 

do Tribunal, por não concordarem que se tratava de uma competência do Conselho de 

 
89 Polícia de segurança, secreta, do regime nazista de Adolf Hitler, que agia contra àqueles que eram vistos como 

ameaças. 

MCDONOUGH, Frank. Gestapo: o mito e a realidade na polícia secreta de Hitler. Editora Leya. São Paulo, 
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Segurança da ONU, além dos julgamentos terem, supostamente, aumentado a tensão ao invés 

de buscar a reconciliação dos povos.90 

 Apesar das críticas, a formação destes tribunais demonstrou, mais uma vez, que era 

primordial um ramo do direito, que não dependesse da criminalização em determinado país para 

que o processo e julgamento ocorresse, ainda mais ao tratar de crimes que violavam a 

humanidade, sejam eles cometidos por indivíduos ou por Estados, ocorrendo ou não em um 

conflito interno. Era preciso que houvesse uma legislação internacional, capaz de sanar estes 

problemas.91 Tais acontecimentos impulsionaram a criação do TPI, situado em Haia, nos Países 

Baixos, responsável por processar e julgar crimes internacionais, sendo o resultado do Estatuto 

de Roma, de 2002.  

 O TPI é regido pelos princípios da complementariedade, legalidade e irretroatividade.92 

O Estatuto de Roma prevê, no art. 4º, que o TPI tem personalidade jurídica internacional, o que 

permite que possa exercer suas funções no território de qualquer Estado-parte, assim como, por 

acordo especial, no território de qualquer outro Estado. No artigo seguinte, define, e restringe, 

a competência do Tribunal os crimes que são considerados mais greves, que afetam a 

comunidade internacional como um todo, sendo o crime de genocídio, crimes contra 

humanidade, de guerra e de agressão, que possuem suas definições tuteladas no mesmo diploma 

legal. Para que ocorra a jurisdição do TPI, o art. 13, determina que o Tribunal poderá ser 

provocado a partir da denúncia feita por um Estado-Membro ou pelo Conselho de Segurança 

ao Procurador ou quando o Procurador der início a um inquérito sobre o crime. O Estatuto conta 

com cento e vinte três signatários, sendo interessante observar que toda a América do Sul é 

Estado-Membro.93 

 Podemos citar também como documentos que influenciaram tal implementação, a 

importância da Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio que, em 1951, 

resultado dos estudos de Lemkin, sendo o primeiro documento internacional a definir 

exatamente as características do genocídio, tendo este sido diferenciado do crime contra a 

 
90 OLIVEIRA, Op. Cit. 
91 TEIXEIRA, Felipe de Macedo. A construção do Direito Penal Internacional sobre uma perspectiva 

histórica. Disponível em <https://cutt.ly/Rd3fFL6>. Acesso em 17 jul. 2020. 
92 CAMPOS, Ricardo Ribeiro. O genocídio e a sua punição pelos tribunais internacionais. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, a. 45, n. 178, p. 91-103. abr./jun, 2008. P. 100. 
93 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Tribunal Penal Internacional. Disponível em 

<https://cutt.ly/yd3fO4H>. Acesso em 12 ago. 2020. 
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humanidade pela Convenção do Genocídio, em 1948, e sua tipificação sendo reproduzida em 

diversos outros Estatutos, como de Roma, do Tribunal da Ex-Iugoslávia e de Ruanda. 

 Houve ainda, em 2006, um marco no direito internacional resultante dos julgamentos 

de Ruanda. A Câmara de Apelação do Tribunal de Ruanda entendeu que todos os julgamentos, 

atuais ou pendentes, nas Câmaras de Julgamento deveriam julgar os eventos acontecidos entre 

6 de abril e 17 de julho de 1994 como genocídio, pois o genocídio ganhou status de norma jus 

cogens,94  e dada essa classificação, não necessita de provas para o fato. Com o status de jus 

cogens, não havia mais espaço para a discussão de ter ocorrido ou não genocídio, em razão da 

inderrogabilidade da norma. 

 O resultado foi a criação de um dia internacional de reflexão, devendo os países cooperar 

para processar e julgar os autores, levando-os a justiça, além de buscarem criar um fundo para 

compensação das vítimas sobreviventes. Por outro lado, o entendimento do genocídio ser jus 

cogens no direito internacional é um avanço para o tema, já que não podem essas normas serem 

derrogadas pelos Estados e pelas partes e, por isso, são erga omnes.95 Então, trata-se de um 

tema de extrema relevância para o Direito Internacional Público. Novamente, em 2014, o 

Conselho de Segurança da ONU reforçou o entendimento, do genocídio ser norma jus cogens, 

em uma nova resolução, nº 2150, fortalecendo a ideia de que a justiça continuará a ser feita, da 

importância dos tutsis e de que há o reconhecimento de que o genocídio ocorrido está provado, 

aliviando, na esfera jurídica ao menos, uma parte da luta tutsi em busca de justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
94 Na Convenção de Viena, temos que jus congens é a norma imperativa de direito internacional geral, que são 

aceitas e reconhecidas pela comunidade internacional, não podendo ser derrogadas senão por outra norma de 

direito internacional. 

NASSER, Salem Hikmat. Jus Cogens: ainda esse desconhecido. Revista de Direito, FGV-SP, v. 1, n. 2, p. 161-

178, 2005. P. 164. 
95 RUHUMULIZA, Gatete Nyiringabo. The designation “genocide perpetrated against the Tutsi” has become 

“Jus Cogens” of international law. The New York Times, Rwanda’s Leading Daily. Disponível em 

<https://cutt.ly/nd3fAMV>. Acesso em 18 jul. 2020. 
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3 O DIREITO INTERNACIONAL E A RESPOSTA INTERNACIONAL 

 

3.1 O direito internacional e o uso jurisdicional como resposta ao crime de genocídio 

 Assim como outros ramos do Direito, o Direito Internacional é mutável, pois precisa se 

adequar as necessidades sociais. Ao longo da história, essa área passou por diversos momentos 

que foram determinantes para mutações em entendimentos e formulação de conceitos, 

impulsionando novas alternativas para lidar com as situações jurídicas que surgiam nesse 

âmbito, como as Grandes Guerras e até mesmo conflitos regionais, como o caso do Massacre 

de Ruanda. 

 Conforme a Carta das Nações Unidas, o desenvolvimento do direito internacional é um 

dos objetivos primários da ONU que, logo em seu preâmbulo, define que busca “estabelecer 

condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras 

fontes do direito internacional possam ser mantidos”.96  

 Assim, o surgimento do termo genocídio, utilizado pela primeira vez em 1944, e sua 

conceituação, abriu caminho para que fosse incluído nos dispositivos jurídicos internacionais, 

fato que aconteceu em 1948, através da Convenção para Prevenção e Repressão ao Crime de 

Genocídio. A Convenção, assinada por 151 países97, não possui o papel de acabar com o crime, 

pois sabe-se que isso depende de fatores que vão além da esfera abrangida pelo Direito, 

internacional ou não, mas é uma forma de punição e de fazer com que os países busquem 

ratificá-la e, uma vez ratificada, estão obrigados a punir os casos que ocorrerem.98 

 Em 2004, o Secretário Geral da ONU, na época o diplomata ganês Kofi Annan, o 

primeiro a chegar ao cargo através da hierarquia da Organização 99, declarou, sobre o Genocídio 

de Ruanda que: 

 

Nem o secretariado das Nações Unidas, nem o Conselho de Segurança, nem os 

Estados-Membros em geral, nem a mídia internacional prestaram atenção suficiente 

aos sinais crescentes de desastre. E, menos ainda, tomamos medidas oportunas. 

Quando lembramos de tais eventos e perguntamos ‘por que ninguém interveio?’ 

devemos abordar a questão não apenas às Nações Unidas, ou mesmo aos seus Estados-

Membros. Ninguém pode reivindicar ignorância. Todos os que estavam participando 

 
96 NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o direito internacional. Disponível em <https://nacoesunidas.org/acao/direito-

internacional/ >. Acesso em 30 jul. 2020. 
97 Dado de maio de 2019. NAÇÕES UNIDAS. Op. Cit. 
98 GERSTENBERG, Frank. 1948: ONU classifica genocídio como crime. Disponível em 

<https://p.dw.com/p/2sXJ>. Acesso em 30 jul. 2020. 
99

 UNITED NATIONS, Former Secretary-General. Kofi Annan. Disponível em 

<https://www.un.org/sg/en/content/kofi-annan> Acesso em 30 jul. 2020. 
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dos assuntos mundiais da época deveriam perguntar: ‘o que mais eu poderia ter feito? 

Como eu reagiria da próxima vez e o que estou fazendo agora para tornar menos 

provável que ocorra uma próxima vez?’.100 (tradução nossa) 

  

 Assim, já que a luta contra o genocídio já é antiga e somente disciplinar como crime não 

faz necessariamente com que não ocorram novamente, o Secretário-Geral organizou um plano 

com cinco atos para prevenção do genocídio.101 

 De acordo com os cinco atos formulados pelo Secretário-Geral, primeiro, deve-se 

prevenir conflitos armados, já que a maioria dos genocídios ocorreram durante a guerra, pois, 

neste cenário, matar alguém se impõe e, já que comunidades inteiras são tidas como inimigas, 

devendo ser destruídas. Esse primeiro ato nada mais é que uma expansão das recomendações 

do Relatório sobre Prevenção de Conflitos Armados102, feito pelo Secretário-Geral em 2002. 

 Quando o primeiro ato de prevenção falhar, deve-se atentar para o segundo, que diz 

respeito a proteção dos civis. Além disso, as partes do conflito “precisam ser constantemente 

lembradas de sua responsabilidade, sob a perspectiva do direito internacional humanitário, de 

proteger civis da violência”103 (tradução nossa). O Secretário-Geral entende que esse passo é 

difícil de ser colocado em prática, pois civis, e grupos vulneráveis como mulheres e crianças, 

tornam-se, muitas vezes, alvos nos conflitos. Por isso, uma vez que civis são colocados como 

alvos por fazerem parte de uma comunidade, tem-se a caracterização do genocídio. 

 O terceiro ato diz respeito a acabar com a impunidade. Consciente da dificuldade em 

impedir um movimento genocida, o foco é criar um sistema judicial, internacional e nacional, 

que sejam capazes de punir os responsáveis pelos crimes cometidos, dando fim ao sentimento 

e a cultura de impunidade. O Secretário-Geral acredita que as condenações do sistema de justiça 

ruandês, juntamente com o TPI, contribuíram para deixar clara a mensagem de que um futuro 

genocídio, onde quer que fosse, seria punido. 

 
100 UNITED NATIONS. ‘Risk of genocide remains frighteningly real’, Secretary-General tells human rights 

comission as he launches action plan to prevent genocide. Disponível em 

<https://www.un.org/press/en/2004/sgsm9245.doc.htm>. Acesso em 30 jul. 2020. No original: Neither the United 

Nations Secretariat, nor the Security Council, nor MemberStates in general, nor the international media, paid 

enough attention to the gathering signs of disaster.  Still less did we take timely action. When we recall such events 

and ask “why did no one intervene?” we should address the question not only to the United Nations, or even to its 

Member States.  No one can claim ignorance.  All who were playing any part in world affairs at that time should 

ask, “what more could I have done?  How would I react next time –- and what am I doing now to make it less 

likely there will be a next time?” 
101 Ibidem. 
102 ANNAN, Kofi A. Prevenção de Conflitos Armados. Relatório do Secretário-Geral. Nova Iorque, 2002. 

Disponível em <https://cutt.ly/dd8jogY>. Acesso em 30 jul. 2020. 
103 UNITED NATIONS, ibid. No original: “need to be constantly reminded of their responsibility, under 

international humanitarian law, to protect civilians from violence.” 
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 O quarto ato remete a um aviso claro e precoce sobre a situação do local. A ONU, em 

diversos momentos além da fala do Secretário-Geral, coloca que demoraram a entender que 

estava em formação um plano de genocídio em Ruanda e, uma vez que o plano foi posto em 

prática, não conseguiram reconhecer as características do crime. Por essa razão, este ato dispõe 

que, para que a prevenção seja levada a sério, é necessário que os órgãos não se detenham em 

argumentos legalistas, pois a certeza de que determinada situação se enquadra no crime de 

genocídio pode ocorrer tarde demais, impossibilitando medidas efetivas para que seja evitado. 

 O último ato é sobre tomar uma ação rápida e decisiva quando perceberem que o 

genocídio está prestes a acontecer ou já está acontecendo, pois, muitas vezes, apesar de haver 

um aviso iminente, falta a vontade política de agir e assim, mesmo sendo um crime disciplinado 

nas legislações nacionais e internacionais, o Direito falha em puni-lo, ante aspectos políticos 

econômicos que se impõe. 

 O Secretário-Geral, Kofi Annan, também foi responsável, em 1999, por encomendar um 

estudo que resultou no conceito da “responsabilidade de proteger”104, que não deixa de ser uma 

das bases para a formulação dos cinco atos difundidos em 2004. Com a aprovação, em 2005, 

da responsabilidade de proteger, ficou declarado que os Estados são responsáveis por “proteger 

as populações contra o genocídio, os crimes de guerra, a limpeza étnica e os crimes contra a 

humanidade”105. Caso o Estado não seja capaz de fornecer a proteção necessária, será tarefa da 

comunidade internacional, devendo tomar as medidas necessárias para proteção. 

 Para que fosse colocado em prática a punição internacional dos responsáveis por crimes 

de genocídio, o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, utiliza a mesma 

tipificação do genocídio que está presente na Convenção para Prevenção e Repressão ao Crime 

de Genocídio. Dessa forma, o TPI possui competência para processar e julgar tal crime, o que 

já fez em algumas oportunidades. 

 É o caso do julgamento de Omar al-Bashir, sendo essa a primeira ordem de prisão, em 

2009, do TPI contra um chefe de Estado, em razão de seus atos qualificados como genocídio, 

 
104 CHARLEAUX, João Paulo. As ações, omissões e lições do genocídio de Ruanda em 1994. Jornal Nexo, 09 

de abril de 2019. Disponível em <https://cutt.ly/9d8jqm0>. Acesso em 30 jul. 2020. 
105 BELLAMY, Alex J. Respostas internacionais às crises de proteção de pessoas: a responsabilidade de 

proteger e o surgimento de um novo regime de proteção. Revista Crítica de Ciências Sociais (Online), 2014, 

posto online no dia 23 set. 2014. Disponível em <http://journals.openedition.org/rccs/5680>. Acesso em 30 jul. 

2020. 
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no Sudão, na guerra que iniciou em 2003106. Contudo, como o país apenas esse ano, após a 

deposição de Omar al-Bashir do poder, demonstrou interesse em tornar-se signatário do 

Estatuto de Roma, podendo então, tornar-se em Estado-Membro do TPI107. Com a adesão, o 

Estado passa a seguir, entre outros princípios, o do direito de proteger as populações do mundo, 

contribuindo para o desenvolvimento humanitário do país, além de incentivar a adesão por 

outros Estados, contribuindo com a universalização do TPI. Além disso, sem a adesão ao 

Estatuto, o ditador não poderia ser preso se não fosse entregue pelo país. Em razão do regime 

político-governamental que existia no Sudão, em fevereiro de 2020, o governo provisório 

anunciou que aceitava entregar o ex-presidente, agora deposto e condenado internamente por 

corrupção.108 

 O Tribunal ad hoc da Ex-Iugoslávia também foi responsável por condenar acusados de 

crimes de genocídio. Foi o caso de Rodavan Karadzic, ex-líder político bósnio-sérvio, 

condenado em 2016 pelo massacre ocorrido em julho de 1995 na Bósnia, e sob custódia desde 

2008. A guerra de viés separatista promoveu uma limpeza étnica, expulsando e matando os 

sérvios que ali viviam. Em 2019, após apelação, Karadzic teve sua pena, inicialmente de 

quarenta anos, modificada, passando a uma prisão perpétua, sendo essa decisão irrecorrível.109 

 Encontram-se diversas condenações por genocídio em razão do Massacre de Ruanda, e 

essas, por sua vez, foram fruto de decisões do Tribunal Penal Internacional ad hoc de Ruanda, 

o qual será analisado neste momento. 

 

3.2 O Tribunal Penal Internacional ad hoc de Ruanda 

 O Tribunal Penal Internacional ad hoc de Ruanda foi criado em 1994,  instalado em 

Arusha, Tanzânia110, e teve como competência julgar a “matança organizada e sistemática”111 

que teve início com a queda do avião presidencial, em 06 de abril de 1994, e terminou com a 

FPR alcançando o poder, em 20 de julho do mesmo ano. 

 
106 UOL. TPI tenta frustrar paz em Darfur, diz responsável do Governo do Sudão. Disponível em 

<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/07/12/tpi-tenta-frustrar-paz-em-darfur-diz-responsavel-do-

governo-do-sudao.jhtm> Acesso em 30 jul. 2020. 
107 MONITOR DO ORIENTE MÉDIO. Sudão: Partido Nacional Umma pede ratificação do Estatuto de Roma 

da Corte de Haia. Disponível em <https://cutt.ly/Ud8j1gB>. Acesso em 30 jul. 2020. 
108 BBC NEWS. Omar Bashir: quem é o líder acusado de genocídio que o Sudão vai entregar à Justiça 

internacional. Disponível em <https://cutt.ly/Wd8jf3u>. Acesso em 30 jul. 2020. 
109 FOLHA DE SÃO PAULO. Responsável por massacre na Bósnia é condenado a prisão perpétua após 

apelação. Disponível em <https://cutt.ly/ed8jmZT>. Acesso em 30 jul. 2020. 
110 UNITED NATIONS. Council of Security. Resolution 977, de 22 fev. 1995.  
111 PAULA, Luiz Augusto Módolo de. Genocídio e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 2011. Dissertação 

(Mestrado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. p. 44. 
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 A Resolução nº 955, o Estatuto do TPIR, do Conselho de Segurança da ONU, atendeu 

ao pedido do governo de Ruanda e determinou a criação do tribunal, tendo como única 

finalidade processar e julgar os responsáveis pelos atos criminosos, sendo genocídios e outras 

violações do direito internacional, cometidos entre 01 de janeiro de 1994 e 31 de dezembro de 

1994 em Ruanda e em países vizinhos. 

 

Desde sua primeira sala de audiência improvisada, o Tribunal Penal Internacional para 

Ruanda vem trabalhando em uma tarefa formidável. Sua missão: localizar, apreender 

e condenar os responsáveis pelo genocídio. Ao longo dos últimos vinte anos, as 

sentenças do tribunal vêm mostrando, pela primeira vez, como a justiça internacional 

enfrentou o genocídio. Foi a primeira vez desde Nuremberg e Tóquio que um tribunal 

condenou um ex-chefe de governo. Foi o primeiro a condenar o estupro como uma 

ferramenta de genocídio. E o primeiro a condenar membros da mídia por incitarem o 

genocídio.112 

 

 Como em outros documentos, como o Estatuto de Roma e Convenção para Prevenção 

e Repressão ao Crime de Genocídio, a Resolução nº 955 traz o conceito de genocídio, em seu 

segundo artigo e, no terceiro, determina os crimes contra a humanidade, sendo estes: 

 

Artigo 3º - O Tribunal Internacional de Ruanda terá o poder de processar responsáveis 

pelos seguintes crimes cometidos como parte de um ataque generalizado ou 

sistemático contra qualquer população civil a nível nacional, motivos políticos, 

étnicos, raciais ou religiosos: 

a) assassinato; 

b) extermínio; 

c) escravidão; 

d) deportação; 

e) prisão; 

f) tortura; 

g) estupro; 

h) perseguições por motivos políticos, raciais e religiosos; 

i) outros atos desumanos.113 (tradução nossa) 

 

 No artigo seguinte, é determinado que o TPIR teria competência para processar àqueles 

que cometessem ou ordenassem os crimes elencados no artigo 3º, que fossem comuns as 

Convenções de Genebra, para Proteção das Vítimas de Guerra, e do Protocolo adicional II de 

1977, como, por exemplo, punições coletivas; violência à vida, saúde e bem-estar físico ou 

 
112 ONU BRASIL. Ruanda: Há 20 anos lutando contra a impunidade e pela reconciliação. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=YbZ0gs-9mTI>. Acesso em 31 jul. 2020. 
113 UNITED NATIONS. Council of Security. Resolution 955, 08 nov. 1994. No original: Article 3 – Crimes 

against humanity. The Internacinal Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for 

the following crimes when committed as part of a widespread or systematic attack against any civilian population 

on national, political, ethnic, racial or religious grounds: a) murder; b) extermination; c) enslavement; d) 

deportation; e) imprisionment; f) torture; g) rape; h) persecutions on political, racial and religious grounds; i) other 

inhumane acts. 
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mental das pessoas, seja por assassinato, tortura, mutilação ou qualquer forma de punição 

corporal; atos de terrorismo; tomada de reféns e; ofensas à dignidade pessoal. 

 O Estatuto do TPIR, no artigo dez, traz os três órgãos que formam o tribunal, sendo, as 

câmaras, duas de julgamento, em primeira instância, e uma de recursos; pela procuradoria e; 

pela secretaria, responsável pela administração e gestão do tribunal, além de ser o canal de 

comunicação. Além da sua sede em Arusha, havia um outro escritório em Kigali, responsável 

por transferir as testemunhas para sede principal e acompanhá-las no pós-julgamento, assim 

como deveria manter ligação com as autoridades ruandesas, de forma a facilitar a cooperação 

para os julgamentos internacionais.114 

 O Tribunal possui um centro de detenção onde os acusados aguardam o julgamento e as 

penas definitivas, que são cumpridas em países colaboradores do Tribunal, conforme o artigo 

26 do Estatuto do TPIR determina. 

 Quando à jurisdição, o TPIR é dividido em: 

 

RATIONE MATERIAE, que tange à matéria, que engloba: genocídio, crimes contra 

a humanidade, violação do artigo 3º, comum às Convenções de Genebra e do 

Protocolo Adicional II;  

RATIONE TEMPORIS, ou seja, no que se refere ao tempo, que são os crimes 

cometidos entre 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 1994;  

RATIONE PERSONAE ET RATIONE LOCI, que são os sujeitos e o local, sendo 

eles: os crimes cometidos por ruandeses no território de Ruanda e no território de 

Estados vizinhos, bem como os cidadãos não ruandeses por crimes cometidos em 

Ruanda.115 

 

 A Resolução nº 955 também determina que haveria responsabilidade criminal 

individual, assim, aquele indivíduo que tivesse planejado, instigado, ordenado, auxiliado o 

planejamento ou a execução dos crimes elencados do artigo 2º ao 4º, seria responsável 

individualmente pelo crime. 

 Determina ainda que o fato de o crime ter sido cometido por Chefe de Estado ou de 

Governo ou funcionário do governo não isenta da responsabilização. Assim como o 

cometimento do ato por um subordinado não exime o superior da responsabilidade criminal, se 

soubesse ou devesse saber do crime e não tomou as medidas cabíveis para impedi-lo. E, aquele 

que agiu de acordo com uma ordem do governo, ou de seu superior, somente poderá ser 

considerado como forma de atenuação da pena, mas não a anulará. 

 
114 SILVA, Layse Tuyane Vieira. Tribunal Penal para Ruanda: Suas peculiaridades e o crime de genocídio. 

2013. Dissertação (Bacharel em Direito). Faculdades Integradas Promove, Brasília. P. 31. 
115 SILVA, Layse Tuyane Vieira, Op. Cit, p. 27. 
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 O TPIR possuía preferência sobre todos os tribunais nacionais, podendo, em qualquer 

fase do procedimento, solicitar a competência. Possuía também autoridade para julgar 

novamente um indivíduo que fosse julgado em um tribunal nacional, mas que o julgamento não 

tivesse sido imparcial ou independente, ou não tivesse sido diligenciado de forma correta. 

Entretanto, um tribunal nacional não poderia julgar novamente aquele que foi julgado pelo 

TPIR. 

 Em 2005, buscando promover justiça e reconciliação nacional, o governo de Ruanda 

estabeleceu os tribunais comunitários, conhecidos como Gacaca, onde juízes eram eleitos para 

ouvir os acusados de genocídio, crimes contra a humanidade e outros, com exceção do 

planejamento para genocídio. As sentenças eram mais brandas caso o acusado demonstrasse 

vontade de se reconciliar com a comunidade ruandesa, e ocorria ainda de terem suas penas 

anuladas caso confessassem, ou então, deveriam cumprir serviços comunitários. Foi uma 

alternativa encontrada face a demora dos julgamentos internacionais e de promover o contato 

das famílias das vítimas com a verdade por trás das mortes de seus familiares. Mais de um 

milhão de julgamentos no país foram feitos dessa forma, sendo os tribunais oficialmente 

encerrados em 2012.116 

 Em 2015, o Conselho de Segurança da ONU criou nova resolução sobre o TPIR, dessa 

vez, encerrando em 31 de dezembro daquele ano o tribunal que havia criado há vinte e um anos. 

Foi o primeiro tribunal ad hoc a finalizar as atividades que lhe haviam sido determinadas. Nesse 

momento, o Conselho de Segurança solicitou aos Estados-Membros a cooperação para que 

auxiliassem na busca pelos acusados pelo TPIR que estivessem foragidos, assim como 

aproveitou a oportunidade para solicitar ao Tribunal da Ex-Iugoslávia que concluísse o seu 

trabalho, que estava previsto para terminar em dezembro de 2014. 

  

3.3 Sobre a instrumentalização: o processo, as condenações e o impacto internacional da 

decisão 

 No TPIR, foram ouvidas mais de três mil testemunhas, sendo vinte e sete mil horas de 

testemunhos, e noventa e três pessoas foram indiciadas, em um total de sessenta e três 

condenações.117 

 
116 UNITED NATIONS. Background information on the justice and reconciliation process in Rwanda. 

Disponível em <https://cutt.ly/Qd8j7Tq>. Acesso em 02 ago. 2020. 
117 NAÇÕES UNIDAS. Tribunal da ONU conclui mandato que investiga genocídio em Ruanda. Disponível 

em <https://cutt.ly/8d8k8An>. Acesso em 31 jul. 2020. 
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 O processo de julgamento do TPIR pode ser dividido nas fases de pré-julgamento, 

julgamento e apelação, o que constituiu uma forma particular de processar e julgar que foi muito 

utilizada posteriormente no tribunal permanente. O procedimento é baseado no sistema 

adversarial, sendo iniciativa das partes a produção de provas. Apesar do Estatuto do TPIR não 

ter citado especificamente a palavra “pré-julgamento”, a utiliza em outros documentos. Por sua 

vez, o TPI faz uso da expressão no Estatuto de Roma, utilizando-se do mesmo molde de 

julgamento do TPIR.118 

 O procedimento começava com o recebimento de informações, ou mesmo de ofício, 

pela Promotoria e, tendo fundamentos necessários para seguir adiante, iniciava-se o processo. 

Após ouvir testemunhas, vítimas, coletar evidências, no total, foram duzentas mil evidências119, 

era realizada uma acusação escrita, enviada a uma das câmaras de julgamento, onde seria aceito 

ou não por um juiz, a depender dos elementos que estivessem presentes.120 

 Após isso, ocorreu uma audiência preliminar, onde o acusado conhecia os motivos do 

indiciamento e tinha a oportunidade de declarar sua inocência ou culpa e, na maioria das vezes, 

quando o indiciamento era feito, era determinada a prisão do acusado, passando a ficar em 

custódia do TPIR. Depois dessa audiência era o momento de ser apresentadas as petições 

necessárias para a aplicação do direito. Em seguida, ocorria a fase de julgamento, onde as 

provas eram apresentadas e as acusações eram analisadas. Na sequência, as audiências de 

instrução, com as alegações inicias, posteriormente a oitiva de testemunhas, apresentação de 

provas e alegações finais. Depois de tais etapas, a câmara de julgamento encerrava a fase de 

instrução e decidia sobre as acusações. 

 

Uma decisão pela culpa em uma dada acusação só pode ser proferida quando a culpa 

for provada além de dúvida razoável, com votação para cada acusação, exigida a 

maioria dos juízes da Câmara de Julgamento. Sendo o acusado culpado de uma ou 

mais acusações, será estipulada a pena cabível e a sua forma de cumprimento, 

podendo uma única sentença refletir a totalidade das condutas do acusado. 

As penas a serem aplicadas pelo TPIR são unicamente de prisão, podendo esta ser por 

um determinado período ou perpétua. 

(...) 

Exige-se que o julgamento seja dado por meio de uma opinião fundamentada por 

escrito, à qual podem ser anexadas opiniões dissidentes ou separadas dos juízes. 

Em seguida, será agendada uma sessão pública em data que seja de ciência das partes 

e dos advogados, com sua possível presença, em que a Câmara dará publicidade ao 

julgamento final.
 121 

 
118 PAULA, Op. Cit., p. 74. 
119 ONU BRASIL. Ruanda: Há 20 anos lutando contra a impunidade e pela reconciliação. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=YbZ0gs-9mTI>. Acesso em 31 jul. 2020. 
120 PAULA, ibid., p. 77. 
121 PAULA, ibid, p. 77–79. 
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 O artigo 24 da Resolução nº 955 prevê a possibilidade de apelação, onde as decisões 

tomadas pelas câmaras de julgamento poderiam ser revistas pela câmara de apelação, 

funcionando como uma instância superior, dando segurança jurídica, com atribuição de julgar 

somente as decisões dadas naquele tribunal. A apelação deveria ser pautada em um erro de uma 

questão de direito, que invalidasse a decisão, ou em um erro de fato que tivesse resultado em 

um erro judicial. A decisão da câmara de apelação poderia confirmar, reverter ou revisar a 

anterior, até mesmo em se tratando de decisões anteriores ao julgamento. Há ainda, no artigo 

seguinte, a possibilidade de revisão do processo, que poderá ocorrer quando for descoberto um 

fato novo que não era conhecido à época do julgamento, direito este somente do acusado que 

tiver sido condenado. 

 Sobre os direitos do acusado, tem-se no artigo 20: 

 

1. Todas as pessoas serão consideradas iguais perante o Tribunal Penal Internacional 

para Ruanda; 

2. Na determinação de acusações, o acusado deverá ter direito a uma audiência justa 

e pública, sujeito ao artigo 21 do Estatuto. 

3. O acusado será considerado inocente até que se prove o contrário com as 

disposições do presente Estatuto. 

4. Determinadas as acusações que o acusado responde, nos termos do Estatuto, terá 

direito às seguintes garantias mínimas: 

a)  A ser prontamente informado(a), e em detalhes, em um idioma que ele(a) 

compreenda, sobre a natureza e a causa da acusação; 

b) Dispor de tempo e local adequado para o preparo da sua defesa e para se comunicar 

com um(a) advogado(a) de sua escolha; 

c) Ser julgado(a) sem demora injustificada; 

d) Ser julgado(a) em sua presença, e defender-se pessoalmente ou através de 

assistência jurídica de sua escolha; ser informado(a), se não houver assistência 

jurídica, do direito de tê-la, e que lhe seja dada assistência, quando o interesse da 

justiça assim requerer, não sendo necessário o pagamento caso não possua meios para 

tal; 

e) Contraditar, ou ter contraditadas, as testemunhas da acusação, e ter a presença e a 

contradita das testemunhas de defesa nas mesmas condições que as testemunhas 

contrárias; 

f) Ter assistência gratuita de um intérprete se ele(a) não puder compreender ou falar 

a língua utilizada no TPIR; 

g) Não ser obrigado(a) a testemunhar contra si próprio ou a confessar culpa.   

 

 Quanto aos julgamentos feitos pelo TPIR, a primeira acusação por genocídio, e a 

primeira acusação feita pelo tribunal, foi de Jean Paul Akayesu, um dos burgomestres durante 

o Massacre, sendo considerado um homem inteligente, de alta moral e integridade. Era 

professor, o que também contribuía para ser bem visto na sociedade. Durante o genocídio, a 

comuna de Akayesu foi responsável por altos números de assassinatos e outras formas de 

violência, tendo o burgomestre colaborado diretamente para a execução dos atos. Com a tomada 



51 

 

 

 

do poder pela FPR, fugiu para Zâmbia, sendo preso em 1995. Foi condenado em 1998 pelo 

TPIR à prisão perpétua, a qual cumpre no Mali, tendo como acusações crimes contra a 

humanidades, incitação para cometer genocídio e genocídio. Seu julgamento foi também 

responsável por criar a jurisprudência do estupro como forma de genocídio.122 

 A primeira sentença dada pelo TPIR foi sobre a acusação feita a Jean Kambanda, o 

primeiro ministro de Ruanda na época do massacre, determinando a sua prisão perpétua. Seu 

julgamento também contou com a primeira confissão de culpa perante um tribunal internacional 

sobre o crime de genocídio, feita de forma livre e voluntária. Ele sofreu seis acusações, sendo 

elas: genocídio; conspiração para genocídio; cúmplice em genocídio; incitação pública e direta 

ao cometimento de genocídio e; crimes contra humanidade, crimes disciplinados nos artigos 2º 

e 3º do Estatuto do TPIR.123 

 O julgamento do TPIR foi também o primeiro a condenar membros da mídia pela 

incitação ao genocídio. Em um julgamento conjunto, Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco 

Barayagwiza, Hassan Ngeze e Valérie Bemeriki foram julgados pela sua participação na mídia, 

por meio da Radio Télévision Libre des Mille Collines, onde incitavam o genocídio de tutsis, 

divulgando seus nomes, locais de esconderijos e outras informações para que fossem 

encontrados e assassinados. Ferdinand Nahimana foi condenado a trinta anos de prisão e 

cumpre sua pena no Mali; Barayagwiza, condenado a trinta e dois anos de prisão, contudo, 

faleceu em 2010, vítima de hepatite C, enquanto cumpria pena em Benim; Bemeriki, 

apresentadora da rádio, foi condenada à prisão perpétua, cumprindo pena em Ruanda e; Ngeze, 

fundador do jornal Kangura, tendo como maior apoiadora a primeira-dama, Agathe 

Habyarimana, embora tenha sido absolvido dos crimes de genocídio e crime contra a 

humanidade pela câmara de apelação, pois essa entendeu que os artigos publicados no jornal, 

antes de 1994, não contribuíram significativamente para o massacre, foi condenado a  trinta e 

cinco anos de prisão.124 

 Théoneste Bagosora, que possuía posição de comando no exército, fez parte do 

julgamento que é tido como o mais complexo do TPIR, com duração de 408 (quatrocentos e 

oito) dias e oitiva de 242 (duzentos e quarenta e duas) testemunhas. O julgamento foi chamado 

 
122 FONSECA, D. F. DA. Autoridade local e o genocídio de Ruanda de 1994: O caso do Burgomestre Jean-

Paul Akayesu. Revista História & Perspectivas, v. 31, n. 59, p. 155-167, 24 jun. 2019. P. 160-162. 
123 UNITED NATIONS INTERNACIONAL RESIDUAL MECHANISM FOR CRIMINAL TRIBUNALS. Ex-

Rwandan Prime Minister Jean Kambanda pleads guilty to genocide. Disponível em <https://cutt.ly/nd8ke6b>. 

Acesso em 01 ago. 2020.  
124 PAULA, Op. Cit., p. 104-114. 
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de Military I, e julgou líderes do exército por diversas acusações, em razão dos altos postos que 

possuíam, com recursos e homens suficientes para executar o genocídio. Bagosora foi 

considerado o idealizador do massacre, responsável por identificar, em 1991 em uma comissão 

militar, os tutsis e os hutus moderados como inimigos, tendo sido preso no Camarões em 1996 

e posteriormente condenado à prisão perpétua. Contudo, após apelação, teve sua pena reduzida 

para trinta e cinco anos de prisão. 125 Com a queda do avião presidencial, assumiu a liderança 

do exército, comandando o genocídio. Além disso, os acusados conspiraram dentro do exército 

e com outros líderes, até mesmo líderes civis, para cometerem o genocídio.126 

 Agathe Habyarimana, a viúva do presidente morto na queda do avião, vive aos arredores 

de Paris. Tendo seu pedido de permanência no país recusado, ela apelou a Corte Europeia de 

Direitos Humanos. Uma investigação judiciária foi aberta contra ela após uma queixa ter sido 

apresentada em fevereiro de 2007 pelo Colletif des Parties Civiles pour le Rwanda, por 

“cumplicidade ao genocídio e crimes contra humanidade”.127 Apesar dos pedidos de prisão 

enviados a França, Habyarimana continua livre.128 

 Quanto a Félicien Kabuga, o criador da milícia Interahamwe, presidente da RDLM e do 

Fundo de Defesa Nacional, responsável por coletar fundos para o financiamento da milícia, foi 

preso recentemente, em maio de 2020, nos arredores de Paris, vivendo sob uma falsa identidade, 

sendo considerado um dos fugitivos mais procurados do mundo. Sua prisão possui um peso 

significativo, pois demonstra que mesmo após passados mais de vinte anos do massacre, e até 

mesmo após o encerramento do TPIR, os responsáveis pelos crimes continuarão a ser 

responsabilizados. Kabuga aguarda para passar pelo processo de extradição em um tribunal de 

apelação em Paris, que decidirá sobre a sua entrega para julgamento em Haia, ainda sem data 

definida.129 

 

 

 

 
125 BBC NEWS. Rwanda genocide: Bagosora’s life sentence reduced. Disponível em 

<https://www.bbc.com/news/world-africa-16185659>. Acesso em 01 ago. 2020. 
126 PAULA, Op. Cit., p. 114-126. 
127 LEPIDI, Pierre. Au Rwanda, les funestes échos de Radio-Mille Collines. Le Monde Afrique. Disponível em 

<https://cutt.ly/Jd8jVaH>. Acesso em 01 ago. 2020. 
128 CASCAIS, António. Genocídio no Ruanda: Justiça continua a tardar. Disponível em 

<https://p.dw.com/p/3cXkj>. Acesso em 02 ago. 2020. 
129 FRANCE PRESSE. Félicien Kabuga, um dos acusados do genocídio de Ruanda, é detido na França. G1 

Mundo. Disponível em <https://cutt.ly/7d8jTUB>. Acesso em 02 ago. 2020. 
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3.4 Os efeitos da condenação no TPIR para Ruanda e para os demais países 

 A criação do TPIR se deu essencialmente para auxiliar a reconciliação e manutenção da 

paz em Ruanda. Mesmo após o seu encerramento, em 2015, Ruanda continua a contar com a 

colaboração internacional para prender aqueles que ainda se encontram foragidos, além de 

julgamentos em outros países, como foi o caso dos julgamentos ocorridos na França, Bélgica, 

Suécia e Alemanha.130 “Para além das suas salas de audiência, o legado do TPIR não se limitou 

à sua jurisprudência, mas trabalhou na promoção da reforma jurídica em Ruanda, em uma 

conscientização, educação, formação jurídica e reconciliação.”131 

 O ex-conselheiro especial e ex-porta-voz do TPIR, Kingsley Moghalu, avaliou que o 

maior efeito do tribunal foi o “estabelecimento de normas de direito internacional e de 

comportamento político”.132 Como críticas, Moghalu atribui ao tribunal limitações na atuação, 

pois os problemas que levam ao cometimento de crimes não são erradicados com o direito 

penal, além do fato de que o tribunal deveria cobrir o espaço de tempo de 1990 até 1994. Critica 

o papel da mídia e a precária cobertura dos resultados que o tribunal obteve. 

 Contudo, avaliando positivamente, tendo em vista que se trata de um tribunal criado a 

pedido de Ruanda, já que a justiça nacional admitiu não dar conta de prosseguir com os 

julgamentos sozinha, o TPIR colaborou para a punição e banimento de extremistas políticos de 

Ruanda, que tinha responsáveis pelo genocídio nos mais altos níveis do governo, como forma 

de alcançar o desenvolvimento democrático da região. 

 O desenvolvimento democrático em Ruanda pode ser observado também na política, 

visto que o país ocupa um dos lugares mais altos no ranking de igualdade entre homens e 

mulheres nessa área. Em 2019, 63% (sessenta e três por cento) do Parlamento era composto por 

mulheres. A razão dessa presença política está ligada ao massacre, a maioria entre os 800.000 

(oitocentos mil) mortos eram homens, o que resultou em uma população onde quase 70% 

(setenta por cento) eram mulheres. 133 Todavia, a igualdade de gênero serve de inspiração para 

outros países, até mesmo tidos como mais desenvolvidos, a Alemanha não possui nem mesmo 

 
130 DEUTSCHE WELLE. French court convicts Rwandan former spy chief Simbikangwa of genocide. 

Disponível em <https://p.dw.com/p/1BQ9m>. Acesso em 02 ago. 2020. 
131 ONU BRASIL. Ruanda: Há 20 anos lutando contra a impunidade e pela reconciliação. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=YbZ0gs-9mTI>. Acesso em 31 jul. 2020. 
132 REZENDE, Amanda. Recentes prisões marcam boa fase dos últimos anos do Tribunal de Arusha. 

Meridiano 47, nº 111, out. 2009. P. 28-30. 
133 LABYE, Esmeralda. Rwanda : le pays ou les femmes sont les reines de l’arène politique. Disponível em 

<https://cutt.ly/ld8jLiD>. Acesso em 02 ago. 2020. 
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um terço dos parlamentares como mulheres, ocupando a 14ª posição no ranking134, para que 

caminhem nessa direção. 

 O TPIR necessitou da colaboração de diversos países para extradição de fugitivos e 

contou também com a ajuda dos Estados Unidos em seu programa de perseguição contra 

terroristas e criminosos de crimes contra humanidade, onde ofereceram recompensas pelas 

prisões de fugitivos. Essas atitudes demonstram a importância do comprometimento 

internacional para resolução de crimes como genocídio e contra a humanidade, que reverberam 

além das fronteiras onde ocorreram.135 

 Entretanto, nem sempre o TPIR e Ruanda contaram com a colaboração internacional. 

No final de 1994, Félicien Kabuga pediu asilo na Suíça e, quando a comunidade ruandesa do 

país ficou sabendo da situação, apresentaram queixa, contudo, o Estado decidiu deportá-lo para 

o Congo, ao invés de prendê-lo. Posteriormente, em 1997, o Quênia também não o extraditou. 

Embora foragido, Kabuga mantinha grande influência em grupos terroristas em Ruanda, além 

de contar com diversos contatos que ajudavam em sua fuga. Além disso, houve casos de 

testemunhas que foram mortas ao denunciarem, como no caso da informação dada na 

embaixada estadunidense no Quênia e a testemunha apareceu morta logo depois, onde ele 

estaria escondido. Durante a guerra civil em Uganda, nos anos 1980, Kabuga fez fortuna 

importando café ilegalmente para Ruanda. Com a prisão de Kabuga na França, levanta-se o 

questionamento se eles prenderão outros genocidas conhecidos, os quais já possuem mandados 

de prisão emitidos, que estão pelo país.136 

 França e Ruanda enfrentam uma difícil relação. Paul Kagame, presidente de Ruanda, 

acusou a França de cumplicidade no genocídio e, na data que relembrava os vinte anos do 

massacre, retirou as credenciais do embaixador francês no país para participar do evento. O 

governo ruandês pediu que a França enfrentasse a difícil verdade e assumisse as ações do seu 

governo de 1994. Além disso, Ruanda possui dificuldade de aceitar que a França tenha se 

tornado um refúgio para aqueles ruandeses que tentam fugir dos julgamentos.137 

 
134 CASCAIS, António; TOUZÉ, Anne Le. Le Rwanda, un paradis pour les femmes ? Disponível em 

<https://p.dw.com/p/3EY2I>. Acesso em 02 ago. 2020. 
135 REZENDE, Op. Cit., p. 29. 
136 RUTALIHIRE, Jules. France and the Genocide against the Tutsi: A continuous legacy. Disponível em 

<https://cutt.ly/Qd8ljnv>. Acesso em 02 ago. 2020. 
137 DEUTSCHE WELLE. Rwanda recalls 1994 genocide, calls on France to face ‘difficult truth’. Disponível 

em <https://p.dw.com/p/1Bd3f>. Acesso em 02 ago. 2020. 
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 A procura por tais criminosos não deve ser deixada de lado, mesmo que vinte ou trinta 

anos depois, pois, além de fazer justiça à Ruanda, tem importante papel em demonstrar a 

seriedade dos tribunais internacionais e a sua contribuição para a história mundial, bem como 

assentar a memória social dos desastres oriundos da prática do genocídio. 

 

3.5 Uma solução com efeitos? Debates sobre o TPI e suas decisões para os Estados 

 A ideia de um Tribunal Penal Internacional permanente foi algo desenhado pela 

comunidade internacional ao longo dos anos frente aos desafios em punir crimes que 

ultrapassavam e impactaram as fronteiras, gerando uma necessidade de responsabilização na 

esfera internacional, dado as falhas dos tribunais nacionais, bem como a estrutura da justiça na 

consecução de investigações destes para processar e julgar. 

 Foi uma alternativa para dirimir as críticas que os tribunais de exceção, como o de 

Nuremberg, o de Ruanda e da Ex-Iugoslávia, sofriam, ao alegarem que estavam sendo feridos 

os princípios da legalidade e da anterioridade. O Estatuto de Roma, responsável pela criação do 

TPI, afasta tal entendimento ao dizer que, ali, a lei deve ser entendida em sentido amplo, 

abrangendo os costumes e princípios gerais do direito. Além disso, manteve abertos os 

conceitos dos tipos penais tutelados, por entender que se tratam de crimes complexos que 

podem ocorrer de diversas maneiras, abrindo margem também para a plenitude de defesa.138 

 O TPI em suas condenações explora, até hoje, diferentes áreas. É o caso da primeira 

condenação por escravidão sexual, em 2019. Trata-se de Bosco Ntaganda, ex-vice-chefe de 

Estado das Forças Patrióticas para Libertação do Congo, considerado culpado também por treze 

crime de guerra e cinco contra a humanidade. Justificando a condenação pela seriedade dos 

crimes e as consequências físicas e psicológicas que as vítimas foram submetidas, como no 

caso de uma menor que foi estuprada e, em razão dos ferimentos, do estigma social que a seguiu 

e do estresse pós-traumático, deixou a escola, foi condenado a catorze anos de prisão, a maior 

pena dada desde a criação do tribunal, em 2002.139 

 Ainda, o TPI traz, em 2017, o instituto da indenização às vítimas de crimes de guerra. 

Com a reparação de centenas de milhares de euros, é a primeira vez que vítimas diretas, ou seus 

parentes, irão receber compensação financeira individual, mesmo que seja uma quantia 

 
138 ROQUE, Allan Giovani Ferreira; ARCURI, Silvio José Farinholi. O TPI e os aspectos principiológicos e 

históricos dos direitos humanos. Disponível em <https://cutt.ly/Xd8j3oe>. Acesso em 02 ago. 2020. 
139 EFE. Pela 1ª vez, homem é condenado por escravidão sexual pelo TPI. Disponível em 

<https://cutt.ly/Ld8jcn0>. Acesso em 02 ago. 2020. 
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simbólica e parte do dinheiro destinado seja utilizado para projetos sociais de construção de 

novas casas e projetos de bem-estar para a comunidade, educação e apoio psicológico.140 

  

A cooperação dos Estados condiciona a efetividade do procedimento judicial do 

Tribunal Penal Internacional, sendo para ele uma necessidade. A obrigação de 

cooperar de um Estado perante o Tribunal concretiza a aspiração a uma justiça penal 

internacional e, dessa forma, deve ser conciliada com a realidade da sociedade 

internacional. A obrigação de cooperar não é homogênea: seus elementos variam em 

função da origem da jurisdição, do aspecto da cooperação e do destinatário da 

obrigação levada em conta.141 

 

 O TPI através de suas decisões, que reverberam o no mundo jurídico e na mídia, reforça 

a sua função de promover o direito internacional e os direitos humanos, seja processando e 

julgando casos que chegam até ele ou, mesmo que em menor escala, intimidando potenciais 

criminosos à prática de condutas criminosas. O tribunal não busca assumir o papel das justiças 

nacionais, mas complementá-las quando não forem capazes de julgar algum caso, e se encontra 

em expansão, bem como as práticas dispostas no Estatuto de Roma, em que há um interesse 

comum dos Estados no processamento e julgamento de condutas, já que a ideia de uma 

jurisdição internacional é complexa, precisando de mais do que vinte anos para se solidificar. 

 O TPIR foi de extrema importância para reconstrução da sociedade ruandesa. Foram 

acusados e condenados chefes militares, membros do Governo, demonstrando que não havia 

posição hierárquica capaz de livrá-los do julgamento. Os precedentes criados podem agora ser 

aplicados tanto em tribunais nacionais quanto internacionais, como o primeiro julgamento de 

um genocídio e o estupro como forma de prática de genocídio. O TPIR abriu caminho para o 

TPI, contribuindo para o desenvolvimento do sistema internacional de perseguição penal aos 

que cometiam crimes contra a humanidade, demonstrando a necessidade de haver um tribunal 

internacional permanente, que desse continuidade as punições internacionais142. Embora o 

Direito Penal seja restrito aos Estados, o TPI abarca casos pontuais, os que, de acordo com o 

art. 1º do Estatuto de Roma, são considerados crimes de maior gravidade com alcance 

internacional, complementando a justiça nacional. 

 Geraldine Mattioli-Zeltner, da Humans Rights Watch diz que “o TPIR mudou a forma 

de se reagir à violação dos direitos humanos na comunidade internacional. O Conselho de 

 
140 EFE; Agência Lusa. TPI atribui pela primeira vez indemnização a vítimas de crimes de guerra. Disponível 

em <https://p.dw.com/p/2Zuqa>. Acesso em 02 ago. 2020. 
141 MIRANDA, João Irineu de Resende. O modelo de cooperação do tribunal penal internacional. Prismas: 

Dir. Pol. Publ. e Mundial, Brasília, v. 7, n.2, p. 103-135, jul/dez. 2010. P. 107. 
142 CASCAIS, António. Missão cumprida? Tribunal Internacional para o Ruanda cessa funções. Disponível 

em <https://p.dw.com/p/1HW3w>. Acesso em 12 ago. 2020. 
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Segurança das Nações Unidas chegou à conclusão que genocídios como esse no Ruanda não 

podem ficar impunes. Os envolvidos têm de ser detidos e julgados.”143 Assim, o direito penal 

internacional caminha para, com o comprometimento e cooperação dos Estados, garantir o 

reconhecimento da jurisdição penal internacional, proporcionando o julgamento de crimes que 

não podem ser esquecidos, para que não se repitam. 
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CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho permitiu que fosse analisado o caso concreto do genocídio de Ruanda para 

entender como a comunidade internacional influenciou na criação e na resolução de conflitos, 

proporcionando a reflexão sobre esse debate. 

 A resposta internacional para tutelar, processar e julgar crimes internacionais e 

violações de direitos humanos foi desenhada ao longo dos anos, sendo impulsionada por fatores 

como a Segunda Guerra Mundial, o genocídio de Ruanda e a Guerra da Ex-Iugoslávia. Era 

interesse internacional o debate de como seriam punidos esses crimes, o que resultou em 

tribunais de exceção, que foram responsáveis por abrir caminho para um tribunal permanente, 

sendo o TPI. 

 Assim como a ideia de criação do TPI foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, de 

acordo com os conflitos, que deixavam clara a necessidade da sua criação, o conceito de 

genocídio, direitos humanos e direito internacional penal foi sendo produzido a partir da 

observação dos acontecimentos. Por isso, juntamente com o interesse político, há a dificuldade 

burocrática e de conceitos que os Estados precisam enfrentar para agir e solucionar o conflito. 

 Primeiro, a ONU entendia que não poderia interferir em um conflito local, pois violaria 

a soberania nacional. Quando esse obstáculo foi superado, tiveram que lidar com a barreira da 

conceituação. A demora em entender e aceitar que o que acontecia em Ruanda, apesar dos 

inúmeros avisos prévios, se encaixava no conceito de genocídio, foi o suficiente para que fosse 

tarde demais para agirem. Para o órgão, era a materialização de um antigo temor, de um novo 

momento de violação de direitos humanos, que tanto queriam evitar, e tiveram dificuldade para 

aceitar a sua falha. 

 Com a criação do TPIR, o direito internacional deu mais um passo em direção a punição 

de crimes contra os direitos humanos, sendo a primeira vez que ocorreriam julgamentos de 

acusados de cometer genocídio. Ainda hoje, com importantes figuras sendo julgadas após serem 

presas em outros países, para serem então entregues ao TPIR, o tribunal passa a mensagem de 

que, mesmo após mais de vinte anos, os crimes serão punidos. 

As decisões de tribunais penais internacionais ad hocs formaram jurisprudência de 

imenso valor, sendo fonte para aplicação do Direito pelo Tribunal Penal Internacional. A 

participação dos Estados nesses julgamentos, mesmo que somente por meio de suporte e 

colaboração, implicam em mudanças para o Direito e sua aplicação no âmbito internacional.  
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 Para que o direito internacional ocorra, assim como a punição das violações de direitos 

humanos na esfera internacional, é preciso que haja a cooperação dos países, em diversas 

etapas. Como visto, o TPIR foi formado por profissionais de diferentes locais, assim como o 

TPI, que contribuem com seu conhecimento para processar e julgar os acusados. Em outros 

momentos, será fundamental a ajuda para que sejam capturados fugitivos que se encontram 

vivendo, as vezes até mesmo utilizando-se de outra identidade, em algum Estado. Ainda, os 

países devem se fazer presentes nos debates para solucionar problemas, oferecendo apoio e 

ajuda quando ocorrem violações de direitos que afetem a humanidade como um todo ou mesmo 

apenas a comunidade local. 

 Com o TPIR, Ruanda pode contar com a punição daqueles que foram responsáveis pelo 

genocídio, sejam eles civis, chefes militares ou membros do Governo e, com isso, puderam 

deixar parte da história para trás, sendo hoje um dos países mais desenvolvidos da África, além 

de um modelo de representação feminina na política para todo o mundo. As contribuições do 

TPIR não afetaram apenas o país, mas também a comunidade internacional, abrindo 

precedentes para julgamentos internacionais e nacionais, fortalecendo o sistema internacional 

de perseguição penal àqueles que cometem crimes contra a humanidade. 

 O que aconteceu em Ruanda não poderia ficar impune e, mesmo após o encerramento 

do TPIR, com a ajuda de outros países e seus tribunais, busca-se a responsabilização dos 

criminosos acusados. Mesmo vinte anos depois, a responsabilização deve ocorrer, para que se 

faça justiça àqueles que foram brutalmente assassinados em Ruanda, as suas famílias que ainda 

sofrem esperando condenações. Hoje, com a jurisdição penal internacional, estamos mais perto 

de estabelecer a jurisdição penal internacional, permitindo de forma mais eficiente e organizada 

o julgamento dos crimes internacionais de maior gravidade, sendo um passo a mais na proteção 

aos direitos humanos. 
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