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go leitor, é um alento que um jovem jurista se 

roteção internacional dos direitos humanos e, 

lireito internacional penal. Esse fato se torna 

trque estamos em solo americano, onde, na 

1, os canhões já travaram guerras justas com 


mas especialmente ainda, se considerarmos 

) amazonense, onde, em passado recente, a 

-a eram as leis dos seringais. Que este tema 
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No início dos anos novent 
atenção da sociedade internacional p 
se desenvolveram: o desmonte da an 
em Ruanda. Ambos foram politicam 
mas coube aos Tribunais lntemaci( 
analisar se, juridicamente, fora este c 
estudo ocupar-se-á de examinar qual 
lito de genocídio dada por estes tribUl 

Destarte, buscar-se-á assim 
que tais tribunais deram ao crime de 
relaciona com crimes contra a hun 
como os entendimentos acerca deste d 
ciados pelas decisões dos demais foro: 
tes hodiemamente e identificar poss 
operadas no tipo penal desde que 
infonnações atinentes ao Direito Inte 
história que envolvem os Tribunais 
para a antiga Iugoslávia e Ruanda se 
preensão global da matéria em análisl 

Na esteira do objetivo princ 
vos secundários serão acessados. De 
seguinte organização: 

No primeiro capítulo aborde 
nacional Penal, ramo do Direito Int, 
insere a previsão de genocídio, bem 
ramo se sedimentou; o papel do tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


