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RESUMO 

De 17 de abril de 1975 a 10 de janeiro de 1979, o Camboja foi governado pelo Khmer 

Rouge num regime que levou à morte em torno de 1,7 milhão de pessoas, além de 

praticar diversos crimes contra humanidade, configurando um dos maiores genocídios 

da história da humanidade. Para apurar e julgar esses crimes foi criado, em esforço 

conjunto do governo do Camboja, da Organização das Nações Unidas e da comunidade 

internacional, um tribunal híbrido – composto de juízes internacionais e cambojanos – 

denominado Câmaras Extraordinárias nas Cortes do Camboja. O presente trabalho tem 

como escopo analisar o genocídio e as graves violações aos direitos humanos, o tribunal 

criado em decorrência deles e o impacto proporcionado em assuntos como justiça 

internacional, jurisdição penal universal e justiça de transição e o fenômeno dos 

tribunais híbridos. 

Palavras-chave: Direito Internacional Público – Justiça Internacional – Tribunais 

Híbridos 

 

 

 

 

ABSTRACT 

From April 17th, 1975 to January 10th, 1979, Cambodia was ruled by the Khmer Rouge 

in a regime which lead to the death of 1,7 million people, and committed several crimes 

against humanity, being responsible for one of the most severe genocides in the history 

of mankind. In order to verify and try these crimes a hybrid court – composed of 

international and Cambodian judges – entitled Extraordinary Chamber in the Courts of 

Cambodia, was created, in a gathering effort from the Cambodian government, the 

United Nations and the international community. The present academic conclusion 

paper aims at analyzing the genocide and the several breaches to human rights, the 

special court created due to them and its impact in issues such as international justice, 

international criminal jurisdiction, transitional justice and the event of hybrid courts. 

Key-words: International Public Law – International Justice – Hybrid Courts. 
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 INTRODUÇÃO 

As Câmaras Extraordinárias nas Cortes do Camboja foram constituídas como o 

órgão responsável pelo julgamento de antigos líderes do Khmer Rouge, facção que 

governou o Camboja de 1975 a 1979 e deixou um rastro de destruição e morte cujos 

efeitos repercutem até hoje. 

É de inicialmente se imaginar que um trabalho com este mote terá pouco ou 

nenhum impacto por tratar de tema relacionado a um país distante do Brasil, com o qual 

se tem muito pouco contato cultural ou comercial. Numa época em que a globalização 

tem cada vez mais forçado as pessoas a reafirmarem suas identidades regionais ou 

nacionais, parece fazer pouco sentido um trabalho acadêmico a respeito de um país tão 

estranho à nossa realidade como é o caso do Camboja. 

Contudo, como o objeto desta análise são as sérias violações aos direitos 

humanos que ocorreram lá e a maneira como isso está sendo corrigido, reparado ou pelo 

menos investigado e julgado, e considerando que os direitos humanos constituem um 

patrimônio coletivo, a pertinência se mostra clara. 

Além do que, no mesmo período o Brasil encontrava-se sob o jugo de uma 

ditadura militar que, embora estatisticamente não parece ter sido nociva se comparada 

ao regime do Khmer Rouge, foi suficientemente cruel a ponto de também cometer 

graves violações ao direito humanitário. Entretanto, passados vinte anos de seu término, 

há parcos indícios de uma eventual responsabilização dos perpetradores. 

Esta análise começa por explicar o panorama histórico cambojano que, de certa 

forma, foi gerador de uma sociedade fragmentada e que deu ensejo ao desastre 

humanitário dos anos 70. Em seguida será abordado o período de negociações entre as 

facções da guerra civil cambojana que seguiu ao governo genocida, que culminaram 

com as tensas negociações entre o governo do Camboja e a Organização das Nações 

Unidas. 
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Em um segundo momento, esclarecidas as origens das Câmaras Extraordinárias, 

será apresentado o seu funcionamento institucional, seguido da exposição dos princípios 

norteadores dos trabalhos e a atual situação dos casos em análise. 

 

 O DIFÍCIL SURGIMENTO DAS CÂMARAS EXTRAORDINÁRIAS 

O Camboja, hoje, é um pequeno país do Sudeste asiático, com uma população 

de aproximadamente 14.500.000 pessoas, que faz fronteira com Tailândia, Laos e 

Vietnã
1
. Contudo, sua história é marcada pela expansão e retração destas fronteiras, 

constante alvo de disputas, principalmente com Tailândia e Vietnã, recorrentes na 

história cambojana e que acabaram por gerar um sentimento nacional de forte repulsa 

étnica. 

Após a independência, em 1954, o Camboja passou a ser governado pelo 

príncipe Norodom Sihanouk. Seu reinado foi marcado pela política de neutralidade em 

relação à Guerra Fria, o que mantinha, de certa forma, satisfeitos os grupos esquerdistas 

que repudiavam o alinhamento aos EUA e que haviam sido cruciais na conquista da 

independência. No transcorrer deste período, teve início a Guerra do Vietnã, durante a 

qual o monarca tentou manter o Camboja neutro. Contudo, o país começou a sofrer 

severamente com a guerra no país vizinho, principalmente nas zonas de fronteira, que 

passaram a ser constantemente bombardeadas. Por elas descaminhava-se o arroz, 

principal fonte de receita do governo. Ali também passavam livremente refugiados 

cambojanos fugindo do Vietnã, comunistas que buscavam um refúgio neutro e 

opositores que caçavam os fugitivos. Essa situação instável intensificou-se em 1969, 

quando os Estados Unidos, sob o governo Nixon, ordenou o bombardeamento ostensivo 

das fronteiras cambojanas. Pelo ano de 1973, os EUA já haviam despejado meia 

tonelada de bombas sobre o território cambojano, matando mais de 100 mil camponeses 

e destruindo o interior do país
2
. 

                                                 
1
 Disponível em: < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html>. 

2
 ___. Coming to Terms with the Past - Cambodia. Em History Today,  setembro, 2004. 
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O frágil regime de Sihanouk não resistiu e em 18 de março de 1970 sofreu um 

golpe de Estado liderado pelo General Lon Nol
3
. Nesse período, centenas de 

descendentes de vietnamitas foram assassinados e mais de 300 mil refugiaram-se no 

Vietnã, abrindo um precedente macabro para o genocídio que seria perpetrado pelo 

Khmer Rouge.  

Neste contexto de sangrenta guerra civil, a propaganda antiamericana e anti-

republicana era fortemente utilizada para cooptar pessoas à causa do CPK. Relatos 

demonstram que, após os bombardeios, os oficiais do partido comunista levavam os 

camponeses para ver as crateras resultantes dos bombardeios e a terra arrasada, de modo 

a mobilizar as pessoas a se juntarem à sua causa
4
. Desestabilizado, e já tendo perdido o 

controle do interior do país, o governo de Lon Nol foi derrubado pelo Khmer Rouge em 

17 de abril de 1975. 

O surgimento do Khmer Rouge 

A fim de obter sua formação universitária, era prática comum a ida de jovens 

cambojanos à Paris, dentre os quais cabe citar Khieu Samphan, Ieng Sary e Saloth Sar, 

que viriam a ser os principais líderes do Khmer Vermelho. 

Saloth Sar, que posteriormente veio a adotar seu codinome conhecido 

mundialmente – Pol Pot – ganhou uma bolsa de estudos para cursar Eletrônica na 

Escola Francesa de Eletrônica e Informática, em 1949. Lá, entrou em contato com o 

Partido Comunista Francês e passou a fazer parte do Cercle Marxiste, uma espécie de 

organização secreta comunista, que, em 1950, havia assumido a direção da Associação 

dos Alunos Cambojanos. 

Egresso prematuramente de Paris, enquanto mantinha sua atividade de 

professor em Phnom Phen, Saloth Sar passou a ganhar prestígio dentro do partido 

esquerdista Pracheachon. Nessa época o então principal líder do Partido, Ton Samouth, 

                                                 
3
 CORFIELD, Justin. Khmers Stand Up! A History of the Cambodian Government 1970-1975. Victoria, 

1994. 
4
 URS, Tara. Vozes do Camboja: formas locais de responsabilização por atrocidades sistemáticas. Em 

Revista Sur, v. 7, 2009. 
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foi preso e morto na prisão, abrindo caminho para a liderança do jovem Saloth Sar, que 

foi eleito Secretário-Geral do partido. 

Nessa mesma época, o partido rompeu com a linha original da doutrina 

marxista como orientadora de seus pressupostos ideológicos, declarando que apenas os 

trabalhadores rurais eram reais representantes do proletariado, força motriz da 

revolução. Para justificar essa fuga do pensamento comunista padrão, o partido se 

utilizou de elementos do Budismo, religião oficial do país, o que posteriormente 

revelou-se uma hipocrisia. Esse rompimento brusco com a doutrina socialista foi o 

começo de uma guinada nos rumos da revolução proposta pelo partido. 

O Camboja, então, entrou em profunda guerra civil no ano de 1967, motivada 

principalmente pelo desentendimento entre o governo e os camponeses acerca do preço 

pago pelo arroz. Incapaz de lidar com essa crise, o governo, involuntariamente, acabou 

jogando nos braços do Partido Comunista uma massa de moradores descontentes das 

zonas rurais. Somando-se a isso a grande influência de facções comunistas no interior 

do país, os inevitáveis reflexos da guerra que se desenrolava no Vietnã e a crise 

econômica, o governo foi incapaz de evitar o golpe já referido, ocorrido em 1970.  

Já sob o pseudônimo de Pol Pot, líder absoluto do movimento Khmer Rouge – 

liderado e composto majoritariamente pelo CPK (Partido Comunista do Camboja) – 

Saloth Sar foi contatado pelo príncipe Sihanouk na sua tentativa de retomar o poder. A 

essa época o Khmer Vermelho já controlava a maior parte do interior do país. 

Tendo recebido recursos materiais para a insurgência contra o governo, o 

movimento autodenominado ultracomunista deu início ao que viria a ser um grande 

genocídio; entre 1970 e 1974 perseguiu, expulsou do país ou mesmo matou civis 

vietnamitas, comunistas cambojanos refugiados no Vietnã, minorias étnicas tailandesas 

e muçulmanas, inclusive membros de seções regionais do Partido Comunista que 

pertenciam a esses grupos. 

Em 17 de abril de 1975, de certa forma como vencedor da guerra civil que 

dominava o país, o Khmer Vermelho adentrou Phnom Phem e instaurou o novo governo 

do “Camboja Democrático”.  
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No mesmo dia em que tomou Phnom Phen, o Khmer Vermelho começou o 

expurgo que caracterizaria seu regime. Os habitantes da cidade, denominados “novas 

pessoas”, foram obrigados a deixar seus lares, familiares e pertences para trabalhar no 

campo, sem remuneração, folga ou qualquer outro direito. Essa era uma prática que já 

vinha sendo adotada pelo partido nas cidades interioranas conquistadas antes do golpe 

de 1975. Contudo, a evacuação total de Phnom Phen, uma cidade de então 2 milhões de 

pessoas, foi algo inédito e surpreendente pela escala em que foi realizada. 

Estima-se que, ainda em 1975, o Khmer Vermelho tenha retirado 800 mil 

pessoas da cidade, mandando-as para o campo para trabalhar nos arrozais. A maior 

parte das pessoas oriundas das cidades, contudo, eram submetidas a tratamentos crueis, 

recebendo, por exemplo, metade da alimentação que recebiam as pessoas 

originariamente camponesas (os “verdadeiros proletários”, segundo o sectarismo da 

linhagem maoísta adotada pelo grupo de Pol Pot). Os intelectuais do regime entendiam 

que a nova sociedade poderia ser composta, inicialmente, por apenas 2 milhões de 

pessoas, de modo que as pessoas julgadas desnecessárias pelo regime eram descartadas, 

seja pela submissão a trabalhos forçados, seja pela inanição, ou mesmo pela tortura. 

Algumas pessoas receberam um tratamento ainda mais cruel por parte do 

Khmer Vermelho, eis que consideradas um perigo para o regime. Foi assim que a maior 

parte dos professores, funcionários públicos, oficiais do exército, intelectuais, membros 

do antigo governo e pessoas com alguma instrução foi perseguida e torturada pelos 

novos governantes do Camboja. 

Além disso, minorias étnicas e religiosas, como tailandeses, chineses, 

vietnamitas, muçulmanos e até mesmo monges budistas (até então religião oficial do 

país) foram fortemente perseguidas. Aqueles que não foram deportados acabaram por 

ser executados. 

Em muitos casos, o regime determinava que as pessoas fossem encaminhadas a 

centros de detenção (como, por exemplo, Tuol Seng, mundialmente conhecido pela sigla 

S-21 – Security Prison 21) onde eram submetidas a torturas para que entregassem o 

paradeiro de seus familiares, que por sua vez eram perseguidos, presos e torturados, 

num ciclo mórbido que levou centenas de milhares de pessoas à morte, apenas porque 
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essa era a vontade do regime, em uma tentativa desesperada de se começar uma 

sociedade de um utópico marco zero. 

Uma vez encaminhadas às colônias agrícolas, onde era realizado o trabalho 

forçado para a produção do arroz, matéria de exportação e sustentação econômica do 

regime, as pessoas por este reputada inúteis deveriam ser “eliminadas”, sendo obrigadas 

a utilizar um lenço azul, símbolo da morte. Para esses “escolhidos”, conforme já foi 

exposto, a quantidade e qualidade das refeições eram drasticamente reduzidas, até que 

ficassem extremamente debilitadas.  

Não há, hoje, uma apuração exata dos números do período do “Camboja 

Democrático”. As mais diversas fontes relatam que, entre 1975 e 1979, o Khmer Rouge 

foi responsável pela morte de 700 mil a 2.5 milhões de pessoas. O relato mais fidedigno 

encontrado, baseado no estudo realizado pelo Centro de Estudos do Genocídio no 

Camboja, da Universidade de Yale, aponta que 1,7 milhão de pessoas tenha morrido em 

decorrência de inanição, exaustão física, doenças, tortura ou assassinato no período.  

Assim, o governo do Camboja Democrático infringiu todos os tratados sobre 

Direitos Humanos então existentes no âmbito do Direito Internacional Público e dos 

quais o Estado cambojano era partícipe.  

À parte o direito, do ponto de vista ético e moral, o regime do Khmer Rouge 

extrapolou qualquer limite conhecido, submetendo seu país a uma barbárie sem 

precedentes, e, portanto, de difícil mensuração.  

Neste contexto expõe-se o que é, talvez, o maior dilema vivenciado pelo 

Direito Internacional: a divergência existente quanto à sua eficácia. Variada doutrina 

aponta o Direito Internacional como valor jurídico absoluto, de necessária observância, 

enquanto tantos mais o apontam como um conjunto de normas a ser relativizado, já que 

não há consenso sobre sua aplicabilidade. Esta questão, por si só, mereceria um trabalho 

monográfico próprio, motivo pelo qual restringe-se tal debate ao objeto do presente 

trabalho, qual seja a obrigatoriedade da observância das normas internacionais pelo, à 

época, Camboja Democrático. 
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Essas violações trazem à tona o recorrente debate da coercitividade das normas 

de Direito Internacional. Teoricamente a questão da eficácia das normas internacionais 

parece consolidada e indiscutível, mas fato é que há muito que o grande dilema do 

Direito Internacional Público é a força coercitiva das disposições internacionais, ou, 

melhor dizendo, a falta dela. Se no âmbito dos tratados, em que há vontade expressa dos 

países em participar e se submeter às determinadas convenções, já há certa dificuldade 

em estabelecer parâmetros de equivalência com o direito interno de cada país, no que 

tange à executividade, que se dirá, então, de resoluções, normativas ou declarações 

emitidas por organismos internacionais, com os quais os Estados não necessariamente 

se comprometeram. 

É forçoso ressaltar ainda que certas normas internacionais resultam muito mais 

de um imperativo moral e ético da comunidade de nações do que a simples vontade de 

regulamentar as condutas no âmbito internacional. Isso porque há uma gama de valores 

caros a todos os povos cuja observância deveria ser obrigatória. São as normas de jus 

cogens, previstas nos artigos 53
5
 e 64

6
 Contudo, são justamente esses valores universais 

que batem em retirada ante as iniciativas norteadas por políticas de poder e de 

dominação
7
. 

Isso nos leva a crer que, de certa forma, há um interesse em não tornar cogente 

certo tipo de norma reiteradamente descumprida nos mais diversos âmbitos. Talvez haja 

interesse da comunidade das nações como ente coletivo de que essas normas sejam 

codificadas, ou pelo menos observadas, mas quando a iniciativa parte dos Estados 

enquanto sujeitos do Direito Internacional, a questão parece enfrentar uma restrição 

injustificável, típica daqueles que não querem produzir prova em prejuízo próprio. 

                                                 
5
 “É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito 

Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional 

geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como 

norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de 

Direito Internacional geral da mesma natureza.”. ONU, Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, 1969. Disponível em: < http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>. 
6
 “Se sobrevier uma nova norma imperativa de Direito Internacional geral, qualquer tratado existente que 

estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se”. ONU, Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados, 1969. Disponível em: < http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>. 
7
 ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 17ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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Na última década, entretanto, o contexto mundial parece estar sofrendo uma 

guinada em outra direção. Não se pretende aqui apontar as deficiências dos mecanismos 

de persecução penal internacional, ou a predileção em submeter a julgamento países de 

menor influência militar e econômica, enquanto grandes potências, que são pública e 

notoriamente violadoras de normas internacionais, tanto de hard law quanto de soft law, 

passam longe de responder nacional ou internacionalmente por seus atos. Fato é que há, 

embora incipiente e deficitário, um movimento global que busca a observância prática 

de normas de jus cogens, ou a garantia de que um efeito semelhante seja dado àquelas 

que não o são, principalmente no que toca aos direitos humanos.  

A respeito dos direitos humanos, cerne das violações cometidas no Camboja, é 

necessário elucidar alguns conceitos para que se possa ter noção de sua magnitude.  

Poder-se-ia dizer, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 

são os princípios e regras que servem de baliza para garantir a dignidade individual, 

assim como os direitos sociais e culturais, com o escopo coletivo de busca de liberdade, 

paz e justiça mundiais. 

Entrementes, essa seria uma delimitação simplória. Há uma grande dificuldade em 

conceituar o termo, uma vez que o instituto dos direitos humanos é um fim em si 

próprio, e não há como ter uma visão abrangente do seu significado sem verificar os 

fundamentos históricos de seu estabelecimento e seu desenvolvimento até os dias atuais. 

Sabido é, e assim nos ensina Norberto Bobbio
8
, que os direitos humanos não 

nascem abrupta e definitivamente, mas são uma construção continuada. Assim, não há 

como estabelecer um termo inicial para o seu surgimento. Sempre houve, ao longo da 

história da humanidade, a conceituação do indivíduo e da sua dignidade, ambos 

sofrendo delimitações de acordo com a época histórica e local.  

Entretanto, a partir da segunda metade do século XX, principalmente após a II 

Guerra Mundial – notoriamente um dos períodos históricos mais sangrentos – o instituto 

dos direitos humanos passou por profundas transformações, em resposta à banalização 

da violência, perpetrada por Estados contra nacionais de Estados “inimigos” ou contra 

                                                 
8
 BOBBIO, Norberto. Era dos Direitos, p. 32. Elsevier: Rio de Janeiro, 2004. 



 

 

 
11 

seus próprios nacionais, a exemplo do caso ora estudado. O marco desta concepção 

contemporânea dos direitos humanos pode ser considerado como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

em 10 de dezembro de 1948. 

Esta declaração de vontade de garantir liberdade, segurança e integridade pessoais, 

respeito à honra, acesso a alimentação, educação, saúde e cultura a todos os cidadãos do 

mundo foi a pedra fundamental para o desenvolvimento de uma engenharia jurídica 

capaz de ter alcance internacional, mas ao mesmo tempo buscando diálogo com o 

direito interno de cada país.  

Com base nos elementos expostos, podemos concluir que indubitavelmente o 

regime do Khmer Vermelho violou inúmeros princípios de Direito Internacional 

Público, especialmente aqueles relativos ao Direito Internacional Humanitário, e da 

legislação penal cambojana.  

Ciente da gravidade do que aconteceu, o governo do Camboja buscou a ONU 

para que se fizesse justiça em relação àqueles que foram atingidos pelo violento regime. 

Sabe-se que no mundo acontecem diariamente severas violações aos direitos humanos e 

à dignidade das pessoas, mas nem sempre há o necessário julgamento dos responsáveis. 

No caso em estudo, muito tempo se levou até que um meio de justiça fosse 

vislumbrado. Como se verá a seguir, invariavelmente essa busca por justiça passa pela 

vontade política, acima inclusive da possibilidade legal de se realizar algo. O 

surgimento das Câmaras Extraordinárias nas Cortes do Camboja é um exemplo claro 

disso. 

A CRIAÇÃO DAS CÂMARAS E A PARTICIPAÇÃO DA ONU 

A compreensão dos elementos em jogo na busca por justiça no Camboja 

também passa por avançar em sua história e entender a disputa política que explica a 

demora de 20 anos para que houvesse o primeiro julgamento de um dirigente do Khmer 

Rouge. 
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Em 10 de janeiro de 1979, as forças vietnamitas invadiram o Camboja e 

derrubaram o regime do Khmer Rouge. Heng Samrin foi conduzido à condição de chefe 

de Estado e passou a ser o líder do novo regime da República do Povo do Camboja.  

Repetindo a história desse país, o desalojamento do Khmer Rouge do poder 

convulsionou o equilíbrio político, que havia sido totalmente anulado pelo regime 

genocida. O que se seguiu foi uma guerra civil que agravou ainda mais a crise 

humanitária em que o Camboja estava inserido.  

A guerra civil que se seguiu não cessou até 1993. Em 1991, as partes 

conflitantes, no caso os partidos cambojanos, realizaram uma rodada de negociações 

patrocinadas pelo governo francês e pela ONU, que  culminou com o Tratado de Paris, 

através do qual elas se comprometeram a possibilitar a realização de eleições no 

Camboja, pondo um fim ao conflito que já se estendia por quase duas décadas. Foi 

criado o Conselho Nacional Supremo, instituição quadripartite que representaria a 

soberania cambojana e proporcionaria a reconciliação entre o povo cambojano. Além 

disso, contaram com a presença da ONU para proporcionar e garantir a transição 

democrática, através da Autoridade Transicional da ONU no Camboja (UNTAC – 

United Nations Transitional Authority in Cambodia). Entretanto, mesmo antes de a 

UNTAC instalar-se no Camboja – com atraso, observa-se, devido à falta de 

financiamento para o projeto – ficou claro que o CPP e o Khmer Rouge apenas 

assinaram o acordo pela forte pressão internacional que sofriam e pela esperança de que 

os desdobramentos da intervenção internacional pudessem reverter favoravelmente ao 

seu grupo em detrimento do opositor. 

A UNTAC instalou-se, mas foi incapaz de controlar a estrutura do “Estado do 

Camboja”, o que supostamente motivou o Khmer Vermelho a renunciar ao Tratado de 

Paris. Pol Pot acreditava que a UNTAC estaria se recusando a verificar o desarmamento 

das forças vietnamitas ainda presentes no Camboja, permitindo a essas o controle do 

aparelho estatal cambojano. Com a renúncia e os ataques do Khmer Rouge, as demais 

facções passaram a reter seus homens e armamentos, criando a mesma instabilidade 

característica do período anterior à missão da ONU.  
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A política da ONU sempre foi clara em relação à não-intervenção armada em 

conflitos locais, e não foi diferente no Camboja. Impedida de impor à força a 

observância do Tratado de Paris ao Khmer Rouge, a UNTAC acabou se enfraquecendo 

perante todas as partes do conflito, agindo muito mais como uma missão de manutenção 

da paz do que uma missão de implementação da paz, o que era seu objetivo. Não se 

pode, contudo, deixar de ressaltar que, embora estivesse pecando no campo da 

harmonização política do Camboja, a missão da ONU realizou grandes feitos na área 

humanitária, permitindo que cerca de 350 mil cambojanos refugiados na Tailândia 

pudessem retornar à sua terra, garantindo-lhes proteção e condições mínimas de 

sobrevivência, observando as condições de dignidade da pessoa humana
9
. Além do que, 

a simples presença de aproximadamente 22 mil funcionários da ONU (bem pagos, 

observa-se) possibilitou o aquecimento da economia, num processo gradual de abertura 

política e econômica.  

Outro campo em que a UNTAC destacou-se foi a organização das eleições de 

1993. O Tratado de Paris previa a realização de eleições em maio de 1993, em um 

ambiente de neutralidade e de diálogo político. Na data marcada, não era esse o cenário 

cambojano, mas a missão decidiu cumprir o cronograma e realizar as eleições de 

qualquer maneira. Os partidos menores, diante da truculência do Khmer Vermelho e do 

CPP, tratavam as eleições como um grande boicote às tratativas democráticas e como a 

institucionalização do poder nas mãos do CPP, que já dirigia o “Estado do Camboja”. 

Contudo, não foi o que aconteceu; resistindo aos esforços do Khmer Vermelho de 

boicotar as eleições e do CPP em garantir uma votação expressiva para si, 89% da 

população cambojana foi às urnas, garantindo a maioria das cadeiras da Assembleia 

Nacional ao pequeno FUNCINPEC, partido do príncipe Ranariddh. 

Em meio à balbúrdia política em que o Camboja vivia, ex-membros do Khmer 

Rouge estavam sendo naturalmente absorvidos de volta à vida política, dando a 

impressão de que os crimes cometidos de 1975 a 1979 estavam esquecidos ou 

perdoados. De fato, havia uma forte corrente dentro do Camboja que entendia que os 

perpetradores do genocídio deveriam ser perdoados, ou pelo menos ter seus crimes 

                                                 
9
 POWER, Samantha. O Homem que Queria Salvar o Mundo – Uma Biografia de Sergio Vieira de Mello. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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esquecidos, sendo reintegrados à sociedade e ao governo, tudo sob o pretexto dessa 

“reconciliação nacional”. 

Há que se ressaltar que as anistias concedidas a ex-membros do Khmer Rouge 

neste período, sob a suposta plataforma da “reconciliação nacional”, mas que eram na 

verdade atrativo para o ingresso em um dos grupos políticos, como foi com Ieng Sary, 

por exemplo, em nada guardam semelhança com institutos da justiça transacional, que 

será abordada mais adiante
10

. Não havia, à época, o entendimento de que os 

perpretadores do genocídio deveriam responder perante a justiça pelos seus atos. O que 

havia, até então, era o pragmatismo que envolvia cooptar o apoio de um dos grandes 

líderes do Khmer Vermelho através de sua anistia.  

Contudo, havia também outra corrente dentro do país que exigia a condenação 

dos responsáveis pelo regime genocida. O governo cambojano, agindo dubiamente, de 

modo a resguardar o apoio vindo dos antigos quadros do Khmer Rouge, encaminhou à 

ONU um pedido de assistência na organização de um julgamento para o antigo regime. 

Este pedido redundou em uma resolução da ONU
11

 para que se verificasse a situação da 

questão dos direitos humanos no país. Essa missão inspecionou as grave violações 

ocorridas e recomendou à Assembleia Geral e ao Conselho de Segurança que 

instalassem um tribunal internacional para apuração dos crimes cometidos. 

Importante observar que, ainda em 1994 (07/07/1994), a Assembleia Nacional 

do Camboja aprovou uma lei condenando publicamente e colocando na clandestinidade 

os membros do Khmer Rouge
12

. Esta lei, contudo, condenava os membros do grupo 

apenas por não se sujeitarem ao Acordo de Paz de Paris, de 1991, e inviabilizarem a 

                                                 
10

 A anistia é instituto de uso recorrente ao término de regimes violentos. No caso da Serra Leoa, por 

exemplo, o Acordo de Paz de Lomé, firmado entre o governo de Serra Leoa e a Frente Revolucionária 

Unida, concedeu anistia a todos os envolvidos no conflito. Cf. Report of the Secretary-General on the 

Establishment of a Special Court for Sierra Leone, parágrafos 21-24. Disponível em <www.un.org>. 
11

 Resolução A/RES/52/135 da Assembleia Geral da ONU – Situação dos Direitos Humanos no Camboja 

– Parágrafo 16: Requer-se ao Secretário-Geral que examine o pedido (das autoridades cambojanas), 

incluindo a possibilidade de indicar um grupo de especialistas para avaliar a existência de evidências e 

propor medidas, como forma de proporcionar a reconciliação nacional, fortalecer a democracia e resolver 

a questão da responsabilidade individual.   
12

 CAMBOJA, Law to Outlaw the Democratic Kampuchea Group. Disponível em: 

<www.cambodia.gov.kh>. 
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“reconciliação nacional”. A única referência ao período do genocídio é a menção de que 

o grupo governou o Camboja de 1975 a 1979. 

Além do mais, a lei em questão demonstra com clareza surpreendente a 

fragilidade do sistema judiciário cambojano. Ao reiterar penas já previstas no Código 

Penal Cambojano (artigo 4º da lei
13

), especificando punições especiais ao grupo, salta 

aos olhos o uso político da Assembleia Nacional feito por Hun Sen. Ademais, a lei 

previa um período de graça de seis meses para que os membros do grupo se desligassem 

e retornassem “ao controle do Governo Real do Camboja”, sem que houvesse punição 

(mesmo sendo eles perpetradores dos crimes tipificados)
14

, salvo anistia concedida pelo 

rei
15

. 

Observa-se, também, que havia a previsão legal de que aos líderes do Khmer 

Vermelho não fosse concedido qualquer tipo de benefício previsto para os demais 

membros
16

, como o período de graça referido. Conhecendo o contexto político em que o 

Camboja estava inserido, conforme já exposto, pode-se concluir que não se tratava de 

uma escolha de responsabilização dos mentores do genocídio dos anos 70, mas sim uma 

manobra para retirá-los do cenário político enquanto líderes oposicionistas, ou deixá-los 

à mercê dos líderes governistas, forçando-os às alianças duvidosas que foram relatadas. 

De fato, a situação vivida no Camboja, a despeito da aparente tranqüilidade 

pós-eleições era de grande tensão. Se antes os líderes do Khmer Rouge estavam sendo 

cooptados para formar alianças políticas, agora os mesmos estavam sendo presos com 

base na lei de 1994. A ONU, ciente da fragilidade do quadro, resolveu agilizar as 

                                                 
13

 ―Article 4: Members of the political organization or the military forces of the ―Democratic 

Kampuchea‖ group or any persons who commit seccession, destruction against the Royal Government, 

destruction against organs of public authority, or incitement or forcing the taking up of arms against 

public authority shall be charged as criminals against the internal security of the country and sentenced 

to jail for 20 to 30 years or for life.‖ 
14

 ―Article 5: This Law shall grant a stay of six months after coming into effect to permit people who are 

members of the political organization of military forces of the "Democratic Kampuchea" group to return 

to live under the control of the Royal Government in the Kingdom of Cambodia without facing 

punishment for crimes which they have committed.‖  
15

 ―Article 7: The King shall have the right to give partial or complete amnesty or pardon as stated in 

Article 27 in the Constitution.‖ 
16

 “Article 6: For leaders of the "Democratic Kampuchea" group the stay described above does not 

apply.” 
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negociações para a constituição de um tribunal internacional para julgamento dos 

crimes cometidos no período do Camboja Democrático. 

Em 31 de março de 2003, o Secretário Geral Kofi Annan encaminhou à 

AGNU uma proposta de acordo entre a ONU e o Camboja para a instalação das 

Câmaras, prevendo um custo de US$ 19 milhões. Essa proposta foi aprovada pela 

AGNU sob a Resolução 57/228B, em 13 de maio de 2003, que também criou a 

UNAKRT – Assitência das Nações Unidas para o Julgamento do Khmer Vermelho – 

cujas atribuições serão vistas adiante. 

Com a criação da UNAKRT, a ONU e o governo do Camboja passaram a 

discutir os termos do funcionamento e financiamento das Câmaras, que passaram a 

receber apoio financeiro cada vez maior dos países. Ao mesmo tempo começaram os 

primeiros treinamentos para juízes, promotores e advogados que atuariam junto a elas. 

Em 06 de agosto de 2004, o Conselho de Ministros do Camboja aprovou as 

emendas à Lei de Instalação das Câmaras e ratificou o Termo de Cooperação entre 

ONU e Camboja que fora assinado em 06 de junho de 2003. Assim, em 16 de novembro 

de 2004, o Primeiro-Ministro Sok An encaminhou uma carta ao Subsecretário-Geral 

informando que o Camboja havia cumprido todas as etapas preliminares à instalação das 

Câmaras, nos termos do Artigo 32 do Acordo
17

. Logo em seguida, entre 8 e 13 de 

dezembro, uma missão da ONU foi à Phnom Phen para finalizar o orçamento do 

projeto, que ficou estimado em US$ 56,3 milhões. 

A ONU, através de Kofi Annan, emitiu uma carta, em 28 de abril de 2004, 

informando que havia cumprido os requisitos do Acordo, conforme seu Artigo 32, de 

modo que esse passou a vigorar a partir de 29 de abril de 2004. 

Terminadas as negociações sobre a Lei que regularia os julgamentos, bem 

como do tratado de cooperação para os julgamentos, inúmeros detalhes burocráticos e 

                                                 
17

 ―Agreement Between the United Nations and the Royal Government of Cambodia Concerning the 

Prosecution Under Cambodian Law of Crimes Committed During the Period of Democratic Kampuchea:  

Article 32 - Entry into force: The present Agreement shall enter into force on the day after both parties 

have notified each other in writing that the legal requirements for entry into force have been complied 

with.‖ 
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logísticos restavam a ser concluídos. Em 03 de julho de 2006, houve o juramento dos 

membros nacionais e internacionais das Câmaras, e, no dia 10 do mesmo mês, os co-

procuradores já começaram suas atividades. Apenas em 10 de junho de 2007 o 

Regimento Interno das Câmaras viria a ser publicado pelo seu Escritório Administrativo 

e em 31 de julho desse ano o primeiro caso das Câmaras foi aberto, com a detenção e 

acusação de Kaing Guek Eav (conhecido como “Duch”) por crimes contra a 

humanidade, o seu primeiro processo
18

. 

Primeiramente, não pode passar em branco o lapso temporal existente entre o 

término do regime do Khmer Rouge (10 de janeiro de 1979) e a acusação de Kaing 

Guek Eav (31 de julho de 2007), um período de vinte e oito anos e, aproximadamente, 

sete meses. Isso é um grande demonstrativo do quão moroso pode ser o processo de 

reconhecimento e julgamento de crimes contra a humanidade no âmbito do direito 

internacional. Inicialmente, não havia por parte da sociedade cambojana a vontade de se 

buscar justiça contra aqueles que barbaramente devastaram o país. Muito disso se 

explica pela convulsão política que se repetia incansavelmente, sem possibilitar um 

período de estabilidade para que houvesse a necessária reflexão do que havia ocorrido 

entre 1975 e 1979. 

Contudo, esse processo de morosidade na constatação de graves violações aos 

direitos humanos e ao direito internacional não é uma exclusividade do Camboja. 

Inúmeros países passaram, ou mesmo passam, por experiências de regimes totalitários e 

opressores e em muitos casos até hoje não houve qualquer indício de responsabilização 

dos perpetradores desses crimes. Podemos incluir neste rol o Brasil, que viveu sob o 

jugo de uma ditadura militar entre 1964 e 1985, e durante a qual morreram ou 

desapareceram em torno de 358 pessoas
19

, e outras tantas foram torturadas, e até hoje 

não houve qualquer tipo de julgamento dos responsáveis. 

                                                 
18

 “Duch” foi o líder do ramo de inteligência do Khmer Vermelho, sendo responsável pela prisão Tuol 

Sleng (S-21). 
19

 Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Dossiê Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985).  Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: São Paulo, 

2009. 
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DAS CÂMARAS 

EXTRAORDINÁRIAS 

As Câmaras Extraordinárias nos Tribunais do Camboja são uma inovação nos 

sistemas jurídicos tanto cambojano quanto mundial, uma vez que prevêem o 

processamento e julgamento por juízes nacionais e internacionais, sob a lei cambojana, 

de apenas determinados crimes cometidos em um certo período por pessoas específicas, 

tendo, portanto, competência limitada, como será visto adiante.  

Opta-se aqui por atribuir a inovação ao rol de características das Câmaras por 

conta de seu desenho institucional único. Contudo, há algum tempo que a criação de 

cortes extraordinárias com competência para julgamento de crimes específicos tem sido 

a maneira que a comunidade internacional tem encontrado de submeter a julgamento os 

responsáveis por conflitos com resultados humanitariamente desastrosos. 

O fenômeno dos Tribunais Internacionais 

Podemos citar como exemplos os casos da antiga Iugoslávia, de Ruanda, do 

Timor Leste, do Líbano e da Serra Leoa. É importante, contudo, frisar que os dois 

primeiros são tribunais exclusivamente internacionais, enquanto os outros três se 

enquadram na categoria de tribunais híbridos. Para entender este fenômeno, cabe fazer 

um breve relato de cada caso. 

O Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (ICTY
20

) foi criado em 

1993 para o julgamento de crimes de guerra, de tentativa de depuração étnica por parte 

da maioria sérvia e de outras violações ao direito internacional humanitário que 

ocorreram no território da antiga Iugoslávia no começo da década de 90. Criado como 

um órgão subsidiário ao Conselho de Segurança da ONU
21

, esta corte, formada 

exclusivamente por juízes internacionais, recebeu competência para os crimes referidos, 

                                                 
20

 “International Criminal Tribunal for former Yugoslávia‖ 
21

 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Introdução ao Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas, 2008. 

p. 257. 
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com supremacia em relação às cortes nacionais, consagrando internacionalmente o 

princípio do ne bis in idem
22

. 

O Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR
23

) originou-se de conflitos 

que ocorreram neste país, em 1994, entre as etnias tutsis e hutus, que redundou em 

aproximadamente 500 mil mortos
24

. Ele foi criado em 1995 para julgamento de crimes 

de genocídio, e tendo, também, supremacia sobre as instituições judiciárias de Ruanda 

(apesar de sediado na Tanzânia), sendo composto exclusivamente por juízes 

internacionais. 

Estes dois tribunais foram exemplos de tribunais exclusivamente internacionais, 

e que foram precursores recentes
25

 no reconhecimento da responsabilidade individual 

por crimes internacionais, ainda que tenham apresentados alguns problemas como a 

falta de legitimidade interna de suas decisões e a pouca ou nenhuma participação da 

população local, problemas estes que dificultam ou mesmo inviabilizam o 

reconhecimento histórico do período de exceção vivido e o sentimento de justiça por 

parte dos nacionais, embora sejam fundamentais na criação de uma jurisprudência 

internacional sobre o tema. 

Em atenção a essas falhas institucionais dos tribunais ad hoc puramente 

internacionais, foi desenvolvido, dentro do sistema das Nações Unidas, um novo 

modelo de julgamento internacional, mais voltado às especificidades de cada situação 

de conflito, não tendo um modelo institucional uniforme pré-definido.  

                                                 
22

 [...] proibição de dupla valoração fática, [...] pois não se permite, segundo essa corrente de pensamento, 

que o fato criminoso que deu origem à primeira condenação possa servir de fundamento à uma agravação 

obrigatória de pena em relação a um outro fato delitivo [...]. Cf. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito 

Penal – Parte Geral. 12ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 473. 
23

 “International Criminal Tribunal for Rwanda‖ 
24

 AMARAL JÚNIOR. Alberto do. Introdução ao Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas, 2008. 

p. 258. 
25

 Não se pode olvidar que, ainda na primeira metade do século 20, os tribunais de Tóquio e Nuremberg 

para julgamento, respectivamente, de japoneses e alemães por crimes de guerra e contra a humanidade 

cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, lançaram a pedra fundamental para a responsabilização 

internacional de indivíduos, sedimentado três princípios, segundo Alberto do Amaral Júnior: 

reconhecimento de crimes internacionais independentemente de existência de lei interna que os defina, 

não-reconhecimento de imunidades de jurisdição pelo direito internacional e não-reconhecimento de 

hierarquia como salvaguarda para responsabilidade. 
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O primeiro exemplo deste novo modelo, denominado de tribunal híbrido, foi o 

Tribunal Especial para Serra Leoa (SCSL
26

), instituído em 2001. Nesta esteira surgiram 

o Tribunal Especial para o Líbano (STL
27

), os painéis mistos de julgamento
28

 no Timor 

Leste e no Kosovo, e as Câmaras Extraordinárias nas Cortes do Camboja, ora em 

análise. Todas essas cortes apresentam semelhanças que determinaram seu 

enquadramento como tribunais híbridos, como a constituição por juízes nacionais e 

internacionais e o fato de terem sede no país onde os crimes aconteceram. Contudo, elas 

também apresentam algumas discrepâncias entre si, o que corrobora a teoria de que não 

há um modelo institucional prévio. O maior exemplo pode ser a base legal utilizada para 

cada caso; enquanto as Câmaras foram constituídas com base numa série de documentos 

legais, conforme já visto, que culminaram com a assinatura do Tratado de Cooperação 

entre a ONU e o Camboja, no caso de Serra Leoa o caminho oposto foi adotado, de 

modo que primeiramente foi firmado um tratado de cooperação que previu a instituição 

de uma corte especial, para depois serem negociados os termos dos julgamentos. Ainda 

dentro do campo das diferenças, nota-se que ao passo que os tribunais do Camboja e de 

Serra Leoa foram instituídos por meio de negociação dos Estados com a ONU, e a 

pedido dos primeiros, os painéis do Kosovo e de Timor Leste foram constituídos por 

iniciativa da ONU apenas, uma vez que não havia poder estatal apto a postular a solução 

das controvérsias, de modo que as missões de paz (ou autoridades transicionais) 

ocuparam o papel desses
29

. 

Paralelamente ao advento desses tribunais híbridos surgiu o Tribunal Penal 

Internacional (TPI, ou ICC
30

), com o escopo de evitar novas indefinições quanto à 

forma de lidar com casos de crimes contra os direitos humanos e que caracterizaram a 

criação de todos tribunais ad hoc, puramente internacionais ou híbridos, ou mesmo de 

evitar que novos casos de violações sejam engolidos e esquecidos pela tormenta 

burocrática e diplomática que precede o estabelecimento de uma corte internacional, 

                                                 
26

 “The Special Court for Sierra Leone‖ 
27

 “The Special Tribunal for Lebanon‖ 
28

 Diante da impossibilidade prática de utilização do poder judiciário local ou da instalação de um tribunal 

propriamente dito, a UNTAET (United Nations Transitional Authority for East Timor) e a UNMIK 

(United Missions Interim Administration in Kosovo) estabeleceram painéis mistos de julgamento. 
29

 NOWEN, Sara M. H.. Hybrid Courts – The Hybrid Category of a New Type of International Crimes 

Court. Utrecht Law Review, v. 2, n. 2, dez., 2006.  
30

 “International Criminal Court‖ 
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assim como o foram os casos da Ossétia do Sul, Coréia do Norte, Iraque, dentre tantos 

outros abusos ao direito humanitário. 

A respeito do TPI, Francisco Rezek
31

 faz apertada síntese que cumpre bem o 

papel de descrever a corte: 

 

É uma instituição judiciária permanente, criada, como uma organização 

internacional, pela vontade dos Estados fundadores, e dotada, fato raro, de 

personalidade jurídica própria (o usual é que as cortes sejam órgãos, 

permanentes ou temporários, de organizações internacionais). Julgará 

indivíduos, por crimes de extrema gravidade, todos definidos no próprio 

estatuto (que é o tratado de Roma). A jurisdição ratione temporis só se exerce 

sobre crimes posteriores à entrada em vigor do tratado, embora diversas das 

práticas ali tipificadas já o houvessem sido antes, em termos muito 

semelhantes, por outros tratados: assim, o genocídio, os crimes de guerra, os 

crimes contra a humanidade de que são exemplos o extermínio, a redução à 

escravatura, a deportação forçada, a tortura. Não há limites geográficos ou 

circunstanciais como os dos foros de Nuremberg, da Iugoslávia ou de 

Ruanda. O procedimento investigatório e a ação penal estão a cargo de um 

procurador eleito, a exemplo dos juízes, pela assembléia dos Estados partes 

no tratado de Roma. A jurisdição internacional se afirma complementar: isso 

não significa apenas a observância da regra non bis in idem, mas também que 

as jurisdições nacionais, como a do Estado onde ocorreu o crime, ou a do 

Estado patrial do réu, têm preferência, de modo que só sua inércia ou 

condescendência (eventualmente sua simples condição de forum non 

conveniens) justificam a ação no foro internacional. Os princípios gerais do 

direito penal são observados com rigor pelo estatuto, que segue ainda as 

melhores diretrizes no que concerne à matéria processual. 

 

Ainda que não diretamente conexa à definição do tribunal, a observação que 

segue a nota de Rezek não é menos importante, por traduzir de maneira quase ácida uma 

                                                 
31
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situação que atine à constituição da política e da conjuntura internacionais, merecedora 

de constar neste trabalho, portanto: 

 

A tanto rigor científico e a tão evidente isenção e independência algo deveria 

servir de contrapeso, em termos realistas, neste momento da história. Assim é 

que o estatuto dá ao Conselho de Segurança das Nações Unidas o poder de 

mandar “suspender” por um ano, prorrogável tantas vezes quantas queira, 

qualquer processo em curso no Tribunal, com base no capítulo VII da carta
32

 

– ou seja, quando entender que a continuidade imediata do processo 

representa uma ameaça à paz [...]. 

A estrutura institucional das Câmaras 

Assim, voltando às Câmaras, ainda que a limitação de sua competência não seja 

totalmente inovadora, a sua estrutura de certa forma revoluciona o modo como os 

tribunais internacionais dialogam com os países onde se encontram. No caso do 

Camboja, como já exposto, partiu do próprio país a vontade de ter sob a sua jurisdição o 

processamento e julgamento dos crimes, mas com a consciência de que a estrutura 

judiciária então existente não permitiria a obtenção de justiça, ou sequer de qualquer 

tipo de julgamento digno. 

Bem por isso, as Câmaras Extraordinárias nos Tribunais do Camboja (Câmaras), 

com sede em Phnom Phen, capital do Camboja, têm uma composição única, com a 

presença de promotores e juízes nacionais e internacionais, inseridos no sistema 

judiciário cambojano. 

As duas Câmaras que dão o nome a este tribunal híbrido são a Câmara de 

Julgamento (Trial Chamber) e a Câmara da Corte Suprema (Supreme Court Chamber). 

Além disso, compõe a estrutura das Câmaras os Promotores, os Juízes Investigadores, o 

Escritório de Administração, a Unidade de Vítimas e a Seção de Suporte à Defesa. 

                                                 
32

 Aqui o autor se refere à Carta das Nações Unidas, que diz, em seu artigo 39: “O Conselho de Segurança 

determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão, e fará 

recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com os Artigos 41 e 42, a fim de 

manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais”. 
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Inicialmente, as acusações de crimes enquadrados na competência das Câmaras 

são encaminhadas às Promotorias (Co-Prosecutors), que realizam a investigação 

preliminar acerca da acusação. 

As Promotorias, em número de duas, são compostas de Promotores, sendo um 

cambojano e um internacional. Eles atuam em conjunto no recebimento de denúncias e 

posterior encaminhamento aos Juízes Investigadores. 

Estes Juízes Investigadores (Co-Investigating Judges) também são dois, um 

cambojano e um internacional, que atuam em cojunto na completa investigação do caso 

encaminhado. Após a apuração dos fatos e provas e havendo o entendimento de que 

houve crime que se enquadra na competência das Câmaras, o caso é devolvido à 

Promotoria, que, por sua vez, encaminha-o para a primeira câmara, a Câmara de 

Julgamento (Trial Chamber). 

Havendo qualquer controvérsia entre as Promotorias entre si, ou entre os Juízes 

de Investigação entre si, esta deve ser encaminhada para a Câmara de Pré-Julgamento 

(Pre-Trial Chamber), que resolverá a controvérsia e encaminhará o feito novamente 

para o respectivo órgão, que por sua vez procederá conforme o caso, arquivando-o ou 

encaminhando-o aos Juízes Investigadores. Ela é composta de cinco juízes, sendo três 

cambojanos e dois internacionais, sendo que de suas decisões não cabe recurso. 

Passada a fase de investigações, os casos são encaminhados à Câmara de 

Julgamento. Esta é composta de cinco juízes, sendo três nacionais e dois internacionais. 

As decisões são tomadas por uma maioria de quatro votos favoráveis, cabendo recurso à 

Câmara da Suprema Corte, tanto quanto a matérias de fato quanto de direito. 

A Câmara da Suprema Corte é competente para julgar as apelações das vítimas, 

dos acusados ou das Promotorias quanto às decisões da Câmara de Julgamento. Este 

órgão é composto de sete juízes, sendo quatro cambojanos e três internacionais, com 

decisões compostas de uma maioria de cinco votos favoráveis. O caráter desta decisão é 

de irrecorribilidade, de modo que os processos não retornam à Câmara de Julgamento. 
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Descritas as unidades judiciárias, cabe aqui observar a existência de estruturas 

administrativas que são além de meras garantidoras do funcionamento das Câmaras. A 

Unidade de Vítimas e a Seção de Suporte à Defesa guardam profunda relação com a 

atividade fim desta corte, de modo que merecem destaque, diferentemente das demais 

estruturas meramente burocráticas.  

A Unidade de Vítimas é um órgão gerenciado pelo Escritório de Administração 

que tem como fim, como já indica o nome, auxiliar as vítimas que estão ou pretendem 

estar litigando perante as Câmaras. Dentre os papéis desempenhados por esta unidade 

estão a manutenção de um cadastro de advogados nacionais e internacionais habilitados 

a prestar serviços perante as Câmaras
33

, administrar um banco de dados de vítimas que 

pretendem ingressar com ação coletiva, auxiliar na propositura de novas ações – 

individuais ou coletivas, propiciar às vítimas o acesso a advogados e prestar 

informações sobre eles e gerenciar demais atividades que guardem relação com as 

vítimas e seu acesso aos serviços prestados pelas Câmaras. 

Quanto à Seção de Suporte à Defesa, é um órgão autônomo, gerenciado por dois 

supervisores, sendo um cambojano e um internacional. Suas atribuições são 

regulamentar o ingresso de advogados na lista daqueles habilitados a prestar serviços 

perante as Câmaras, estabelecer os critérios para concessão de defesa gratuita às pessoas 

com baixo poder aquisitivo, elaborar uma lista de advogados dativos, submeter à 

BAKC
34

 os pedidos de cadastramento de advogados internacionais interessados em 

atuar perante as Câmaras e manter uma lista de advogados, nacionais e internacionais, 

habilitados. 

Além disso, existe também uma Polícia Judiciária e um corpo de Investigadores. 

A cargo da Polícia Judiciária fica a segurança das Câmaras, bem como o cumprimento 

de ordens de prisão, ao passo que aos Investigadores cumpre realizar o serviço de apoio 

às Procuradorias e aos Juízes Investigadores na busca de fatos e evidências que levem à 

persecução de acusados perante as Câmaras. 

                                                 
33

 De acordo com o artigo 11 do Regimento Interno das Câmaras, os advogados que prestam serviços 

perante as Câmaras devem estar habilitados e inscritos na BAKC (Bar Association of the Kingdom of 

Cambodia), que seria o equivalente nacional à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). 
34

 Vide nota anterior. 
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A legislação utilizada 

 

Além das convenções e tratados internacionais que determinam a competência 

das Câmaras, são três os documentos legais que regem a sua estrutura e o seu 

funcionamento. É importante ressaltar que as convenções e tratados referidos são a base 

legal de direito material, ao passo que estes três documentos fazem as vezes de base de 

direito formal para a condução dos trabalhos das Câmaras: Lei das Câmaras 

Extraordinárias nas Cortes do Camboja, Regimento Interno das Câmaras 

Extraordinárias nas Cortes do Camboja (doravante chamada de Lei) e Tratado entre as 

Nações Unidas e o Governo Real do Camboja Acerca do Processamento Sob Leis 

Cambojanas de Crimes Cometidos no Período do Camboja Democrático. Embora no 

Regimento Interno haja a previsão das formalidades relativas ao regular andamento dos 

processos, todos documentos fazem referência à Lei Cambojana como fonte de direito 

processual, sendo aplicado subsidiariamente, em caso de omissão ou controvérsia, o 

direito internacional de uso corrente. 

A relação com a Justiça de Transição 

Primeiramente, é importante ressaltar que a criação das Câmaras é um passo à 

frente para que o Camboja possa abandonar para sempre o espectro sombrio dos quase 

cinco anos de governo do Khmer Rouge. Não há dúvidas de que um regime de choque 

como foi o Camboja Democrático deixa marcas indeléveis na história de um país, que 

não podem ser simplesmente esquecidas, e nem devem. Contudo, esse trauma precisa 

ser encarado e tratado, para que nunca mais se repita. Dentro deste espírito de busca de 

reconciliação nacional através do enfrentamento dos motivos que o causaram e da busca 

por reparação, que é o mote da justiça de transição, o Camboja está começando a julgar 

os líderes do regime genocida. 

Por justiça de transição se entende todos os processos de juízos, penas e 

reparações que ocorrem na passagem de um regime político a outro, sobretudo de um 
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regime ditatorial a um regime democrático, ou quase democrático, como é o caso em 

estudo. Nas palavras de Paul van Zyl
35

, a justiça de transição caracteriza-se pelo esforço 

para a construção da paz sustentável após um período de conflito, violência em massa 

ou violação sistemática dos direitos humanos. O historiador Louis Bickford
36

 

complementa essa definição, esclarecendo que justiça de transição é não apenas um 

instituto único, mas um campo de atividades e inquirição focadas em como as 

sociedades respondem às heranças de um passado de abuso aos direitos humanos, 

atrocidades em massa, ou outras formas de graves traumas sociais, incluindo genocídio 

ou guerra civil, a fim de construir um futuro mais democrático, justo ou pacífico. 

No caso dos julgamentos do Khmer Rouge, de acordo com relato do Centro 

Internacional para Justiça Transacional
37

, há a constatação que, quanto a reparações, as 

pessoas podem pleiteá-las moral e coletivamente, o que pode incluir uma série de 

medidas simbólicas como memoriais e pedidos de desculpa. Algumas vítimas fizeram 

pedidos de formas diversas de reparação, como assistência médica ou educacional, 

contudo nenhum pleito foi atendido até então, dependendo de uma condenação
38

. 

Quanto aos efeitos dos julgamentos, há um receio de que o grande intervalo de tempo 

existente entre a acusação e o resultado do julgamento resulte em impacto negativo no 

interesse público e no apoio internacional, bem como comprometa os julgamentos em 

si, considerando a idade avançada dos acusados. Contudo, esse espaço temporal pode 

servir para que as Câmaras reforcem seu trabalho no sentido de dialogar com a 

sociedade cambojana sobre a importância de seu trabalho, propiciando o debate sobre as 

expectativas da população sobre outras formas de responsabilização pelo passado 

                                                 
35

 Van Zyl, Paul.  Promoting Transitional Justice in Post-Conflict Societies.  Em Security Governance in 

Post-Conflict Peacebuilding, editado por A. Bryden and H. Hanggi.  Genebra:  Geneva Centre for the 

Democratic Control of Armed Forces, 2005. 
36

 BICKFORD, Louis. The Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity. USA: Macmillan 

Reference USA, v. 3, p. 1045-1047, 2004. 
37

 International Center for Transitional Justice. Progress of the Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia. novembro, 2009. Disponível em: <www.ictj.org>. 
38

 ―Reparations: Under  the ECCC  rules, civil parties may apply  for moral and  collective  reparations,  

which  could be  interpreted  to  include a  broad  range  of  symbolic  measures—memorials  or  

statements  of apology for example. Some victims have made claims for other forms of reparations, such 

as the provision of medical and educational services. No awards have yet been made and depend on a 

conviction.‖ 

file://HPMediaVault/ICTJBogota/Comunicaciones/Lecturas%20Brasil/COURSE_READINGS/1_TheoryPracticeTJ/vanZyl_PromotingTJ_ex2005.pdf
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recente cambojano, seja na forma de reparações, busca da verdade ou memorialização 

dos eventos
39

.  

Ainda a respeito da justiça transicional e a resolução de conflitos, encontramos 

uma situação bastante peculiar, senão única, pelo fato de o país contar uma população 

95% budista. Ocorre que o Camboja possuía, no seu primórdio histórico, um sistema 

judiciário bastante avançado, baseado no somroh-somruel, que consistia numa espécie 

de juízo arbitral conduzido por monges próximos à comunidade
40

, que foi 

posteriormente substituído, pelos franceses, pelo sistema ocidental. Além do mais, a 

questão do budismo traz à tona o impacto que a instalação das Câmaras proporcionou à 

população majoritariamente analfabeta do Camboja, que encontrou diversos problemas 

em compreender princípios como contraditório e ampla defesa. Na visão budista, as 

pessoas carregam o seu karma, que consiste naquilo que elas fizeram em vida, e pelo 

que devem responder na vida pós-morte, o que justifica o anseio da população pelo 

julgamento dos líderes já mortos do Khmer Rouge, principalmente de Pol Pot, pois 

desse ponto de vista a responsabilidade dos criadores do massacre não acaba em vida
41

. 

Ao mesmo tempo que apregoa a responsabilização eterna dos chefes do regime, 

a doutrina budista é entusiasta do perdão, motivo também pelo qual se optou em realizar 

o julgamento de líderes do Khmer Rouge apenas, e não de todo e qualquer subalterno 

que cometeu crimes. Além da óbvia dificuldade em localizar as pessoas e identificar o 

nexo de causalidade necessário à condenação, entende-se que muitos desses subalternos 

do regime hoje estão inseridos novamente nas comunidades, perdoados pelas famílias 

das vítimas e tendo uma vida normal, de modo que submetê-los a um novo julgamento 

significaria o ressurgimento de um conflito já resolvido. Isso não exclui, contudo, o 

                                                 
39

 ―Outreach: The slow progress in the judicial investigation in the ECCC’s second case and the expected 

long gap between the trials risk creating a negative effect on public  interest and on  international 

support  for the  ECCC.  The  suspects’  advanced  age  raises  fears  that delays  could impact  the  

trials’  completion.  Nonetheless,  the  gap  between  trials offers a chance for the court to strengthen its 

important outreach work with Cambodian communities and to encourage further discussion on 

expectations  for  other  forms  of  accountability  regarding Cambodia’s past, namely reparations, truth-

seeking, and memoralization.‖ 
40

 RAMJI, Jaya; VAN SCHAACK, Beth. Onslaught on beings: a Theravada Buddhist Perspective on 

accountability for crimes committed in the Democratic Kampuchea period. Em Criminology Studies. 

Mellen Press: Londres, 2004.  
41

 URS, Tara. Vozes do Camboja: formas locais de responsabilização por atrocidades sistemáticas. Em 

Revista Sur, v. 7, 2009. 
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natural sentimento de repulsa por parcela significativa da população em relação aos 

quadros do Khmer Rouge, sejam eles líderes ou subalternos. 

A respeito da jurisdição penal universal 

Outro debate importante realizado por ocasião da instalação das Câmaras foi 

acerca do alcance de sua jurisdição, o que inevitavelmente trouxe à tona o tema da 

Jurisdição Penal Universal. Como já referido, a competência, e, portanto, a jurisdição, 

das Câmaras é limitada. Contudo a criação de um tribunal ad hoc composto por 

magistrados nacionais e internacionais estimulou um debate há muito latente na área do 

direito internacional público. 

Jurisdição Penal Universal é o princípio segundo o qual a todos os Estados é 

facultado, por competência delegada ou originária, levar à Justiça os perpetradores de 

certos crimes, independentemente de onde eles foram cometidos e de qual a 

nacionalidade dos autores ou das vítimas
42

. Sua incorporação ao ordenamento jurídico 

nacional, contudo, é de competência, e escolha, de cada país. Ele se aplica a alguns 

poucos crimes, de difícil configuração, ressalta-se, como, por exemplo, genocídio, 

tortura e desaparecimento forçado.  Contudo, é a resposta que o Direito Internacional 

encontrou para garantir que perpetradores de crimes de lesa-humanidade fossem 

encobertos pela impunidade e pela anistia concedida em seus países. 

Enquanto alguns países avançaram nesse sentido, reconhecendo a atual 

impossibilidade de se ter uma ordem interna que não dialogue com as pautas 

internacionais, no caso presente a punição à violação sistemática a direitos e garantias 

individuais e coletivos, outros retrocederam e abriram mão de conquistas históricas
43

. 

No caso do Camboja, houve uma antecipação à inevitável submissão do caso do 

genocídio perpetrado pelo Khmer Rouge à apreciação internacional, e o próprio Estado 

cambojano resolveu exercer sua prerrogativa de encaminhar os responsáveis a 

julgamento, embora fosse incapaz de realizar essa tarefa sozinho. 

                                                 
42

 BRODY, Reed. Llanto por la jurisdicción universal. Em Human Rights Watch. Disponível em: 

<http://www.hrw.org/es/news/2009/06/26/llanto-por-la-jurisdicci-n-universal>. 
43

 Este é o caso da Espanha, por exemplo, que recentemente restringiu a abrangência da sua jurisdição 

penal universal, reconhecendo sua legitimidade apenas para processar e julgar pessoas que estejam na 

Espanha ou cuja nacionalidade seja espanhola. Cf. Revista Pueblos. 07 jul., 2009. Disponível em: 

<www.revistapueblos.org>. 
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Princípios norteadores 

Quanto às Câmaras especificamente, seu Regimento Interno, assim como a lei 

que o criou e o tratado entre a ONU e o governo cambojano prevêem alguns princípios 

fundamentais que regerão os seus trabalhos.  

Inicialmente, quanto à sua competência, observa-se que ela tem limitações 

temporais, materiais, locais e subjetivas, conjugando, portanto, competência ratione 

tempore, ratione loci, ratione materiae e ratione personae em uma única corte. Nesses 

termos, a sua jurisdição diz respeito apenas aos crimes cometidos por antigos líderes do 

Khmer Rouge e os maiores responsáveis por crimes que infringiram a lei penal 

cambojana, o direito internacional humanitário e os costumes e os tratados 

internacionais firmados pelo Camboja, no período de 17 de abril de 1975 a 6 de janeiro 

de 1979. 

A legislação que serve de norte para a condução dos trabalhos da corte, ou seja, 

as regras que foram violadas frontalmente durante o regime são especificamente o 

Código Penal Cambojano de 1956, Convenção para a Prevenção e Punição de 

Genocídio de 1948, Convenções de Genebra de 1949, Convenção de Haia para a 

Proteção da Propriedade Cultural em Caso de Conflito Armado de 1954 e a Convenção 

de Viena para as Relações Diplomáticas de 1961. 

As penas previstas para os crimes elencados nesses diplomas são apenas de 

prisão, que pode ser de cinco anos à prisão perpétua, respeitando assim o teto 

constitucional existente no Camboja, cuja Constituição veda a pena de morte. À pena de 

prisão podem ser somadas as penas de confisco da propriedade pessoal e dinheiro 

adquiridos ilegalmente ou por meio de atividade criminosa.  

Quanto a anistias e perdões, houve um especial cuidado dos negociadores da 

ONU para que constasse no Acordo e na Lei a vedação expressa a qualquer tipo de 

anistia ou perdão. Isso porque havia um grande risco de a corrupção endêmica típica do 

sistema judiciário cambojano viesse a contaminar os trabalhos da corte. Enquanto a Lei 

veda e estabelece que qualquer caso deverá ser apreciado pelas Câmaras 

Extraordinárias, o Acordo especifica que em 14 de setembro de 1996 houve o perdão de 
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uma condenação ocorrida em 1979 acerca de uma acusação de genocídio, e que o 

alcance deste perdão deveria ser apreciado pelas Câmaras Extraordinárias.  

O alcance da responsabilização dos julgamentos previstos para as Câmaras ficou 

restrito à esfera individual. Ficou clara a escolha do Estado Cambojano de expiar a 

culpa pelos crimes em seus governantes à época, assim como ficou estabelecido o 

paradoxo de estar configurada uma composição majoritariamente cambojana para os 

órgãos judiciais das Câmaras ao passo que os institutos e preceitos jurídicos postos são 

estritamente ocidentais. Parece haver por parte da população cambojana, conforme já 

visto, um anseio pela responsabilização da memória dos responsáveis pelo governo do 

Camboja Democrático, o que é inverossímil em uma visão ocidentalizada do Direito. 

Desta forma foi convencionado que aqueles acusados de crimes dentro da competência 

do tribunal responderão individualmente pelos crimes, sendo irrelevante para os fins do 

julgamento sua posição hierárquica no regime ou o fato de estar sob o mando de 

alguém. 

Acerca desses institutos e preceitos jurídicos referidos, a Lei das Câmaras, bem 

como os demais instrumentos, afirmam e reiteram, na busca de julgamentos justos, a 

observância de princípios universais de direito e de direito penal, tais como o devido 

processo legal, a independência dos julgadores, a assistência legal aos acusados, a 

celeridade processual e o respeito aos direitos dos acusados, a presunção de inocência, a 

proteção às vítimas, a inviolabilidade da correspondência, o respeito à forma, a 

audiência pública e justa e a observância dos artigos 14 e 15 da Convenção para os 

Direitos Civis e Políticos, de 1966, que orientam na essência os trabalhos do tribunal.  

Os processos em andamento 

Até o término deste trabalho, apenas um caso foi levado à apreciação da Câmara 

de Julgamento. O ex-dirigente da prisão Tuol Sleng, Kaing Guek Eav (“Duch”), está 

sendo processado por crimes contra a humanidade, graves violações às Convenções de 

Genebra de 1949, homicídio e tortura. A Promotoria requereu sua prisão por 40 anos 

por conta desses crimes, alegando que houve atenuação do pedido diante da assunção da 

culpa promovida pelo réu. Embora se diga culpado e arrependido pelos crimes 

cometidos, alega ter apenas obedecido a ordens superiores, o que, conforme já 
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mencionado, não é uma excludente de culpabilidade válida perante as Câmaras. Deste 

caso participam 92 vítimas, representadas por quatro advogados
44

. 

Além do Caso 001, foi protocolado outro pedido de investigação, entitulado 

Caso 002, a respeito de graves violações ao direito internacional humanitário e às 

Convenções de Genebra de 1949 praticados por Khieu Sampan, Ieng Thirith, Ieng Sary, 

Nuon Chea, além de Kaing Guek Eav, já acusado no caso anterior. Este caso encontra-

se atualmente em fase de investigação pela Promotoria, com previsão de julgamento 

para 2011. 

Não há uma previsão de término para as Câmaras Extraordinárias nas Cortes do 

Camboja, havendo apenas a previsão de sua dissolução quando do término dos seus 

trabalhos
45

. 

 

CONCLUSÃO 

Analisado o caso do Camboja e a constituição do tribunal híbrido denominado 

Câmaras Extraordinárias nas Cortes do Camboja pode-se perceber que por mais 

superficial que possa ser a reparação ofertada pelo trabalho realizado, certamente será 

um avanço em relação à situação anterior encontrada no país até o fim dos anos 1990. 

Embora esta pareça ser uma afirmação trivial, ela precisa ser levada em consideração 

para que possa ser compreendida a crítica que ela carrega. 

Não há dúvidas que inúmeras questões ficam aquém das expectativas com a 

instalação de um tribunal deste porte, principalmente porque as expectativas são do 

tamanho do prejuízo que originou a instalação da Corte. Certamente nada poderá ser 

feito para compensar a morte de 1,7 milhão de pessoas e a devastação que o Khmer 

Rouge levou ao Camboja. Mas também certamente o país nunca mais esquecerá o 

porquê da criação de um tribunal específico, e isto já é um legado mais do que 

invejável. Somado a isso, é inegável o ganho qualitativo que o sistema judiciário do país 
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 International Center for Transitional Justice. Progress of the Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia. novembro, 2009. Disponível em: <www.ictj.org>. 
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 Cf. Artigo 47 da Lei. 
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herdará pelo simples contato com padrões internacionais de justiça, garantindo a 

reversão de um quadro de corrupção endêmica até então existente. 

Conforme já dito, o século 20 foi marcado por inúmeros regimes de exceção que 

sob o pretexto da ordem social, segurança nacional e segurança econômica em meio a 

um mundo em crise realizaram atos de barbárie piores do que os cometidos em uma 

guerra. E por se tratar de crimes praticados pelos Estados contra seus nacionais, a 

impunidade falou mais alto na maioria dos casos, sob a justificativa de que ordens 

superiores eram obedecidas, de que o momento exigiu recrudescimento ou de que nada 

adianta reviver o passado. 

No caso do Camboja reviver o passado era uma demanda urgente. Como é 

possível assassinar 1,7 milhão de pessoas, sob qualquer pretexto? Nada poderia explicar 

isso, e em uma sociedade fragmentada e traumatizada, os revanchismos podem trazer à 

tona não o debate sobre o genocídio, mas o próprio genocídio. Esse é o risco de se 

esquecer o passado. 

Fato é que a justiça internacional caminha para um rumo em que não mais será 

possível aceitar a violação de valores intrínsecos a toda comunidade internacional sem 

responder perante esta mesma comunidade. Assim, será preciso que aqueles crimes, 

imprescritíveis justamente porque violam os valores mais caros ao ser humano, valores 

irredutíveis à descrição, conforme já dito, sejam apurados e julgados, como está sendo 

feito no Camboja, na ex-Iugoslávia, em Ruanda, no Timor Leste, no Líbano, no Kosovo 

e em Serra Leoa.  

Embora essa guinada em busca de responsabilização e reparação seja muito 

bem-vinda, é mais que preciso que se enxergue todo o panorama posto. Não é mera 

coincidência que apenas alguns países, todos eles em desenvolvimento, passem por este 

processo de internacionalização da busca por justiça. E também não é mera coincidência 

que os grandes patrocinadores destes projetos sejam as grandes potências que tiveram 

de uma forma ou outra envolvidas nas atrocidades cometidas, embora não sejam 

responsáveis diretos.  
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Não se está aqui a duvidar da efetividade dos projetos em execução, muito pelo 

contrário, mas é mais do que latente a necessidade de cessar a hipocrisia e encarar o fato 

de que essas mesmas nações são diretamente responsáveis por graves violações aos 

direitos humanos, sem que nada lhes aconteça, assim como nada lhes aconteceu por 

terem apoiado regimes ditatoriais que resultaram em sangrentos genocídios. 

Para que a justiça internacional seja séria e efetiva, é necessário que ela seja 

irrestrita.  
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