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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

  

Queridos Advogados, Promotores e Juízes, 

 

Essa parte do guia é denominado “Carta de Apresentação”, mas com certeza vocês devem 

estar esperando conhecer intimamente os rostos (angelicais) que vocês viram, garantimos que ao final 

todos vocês ficarão boquiabertos com a desmoralização pública desse comitê. Feitas essas 

considerações, declaramos aberta a temporada quinta do samba, não, calma, passamos a 

“apresentação” de cada integrante do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. 

 Lívia Vieira – apenas Lívia para os amigos ou majestade para os seus súditos - é uma das 

nossas Diretoras Acadêmicas, compondo, junto com Bia, a liderança suprema deste comitê.  Apesar 

de estar no 8º período do curso de Direito na UNI-RN, Lívia, na verdade, já é formada em “Engenharia 

da Produção de Mel” pela Universidade de Harvard, Massachusetts. Ainda, importante ressaltar que, 

por ser um produto bastante disputado e requerido, a composição de seu mel, principalmente, o 

famigerado ingrediente oculto, permanece como segredo guardado a sete chaves, afinal, é como diz 

um antigo ensinamento: “a chefa nunca revela seus segredos”. Além de conhecida produtora (de mel) 

e renomada especialista na arte de fazer o quadradinho, ela é, ainda, a Rainha Real Oficial dos 

Tribunais de Todas as Simulações da América Latina e Caribe, tendo, recentemente, expandido os 

limites do seu Império até a Simulação de Organizações Internacionais, a qual foi nomeada a capital 

dos seus domínios por tempo indeterminado. Ou seja, delegados e delegadas, Lívia é aquela pessoa 

que você olha e pensa: que mulherão da p*! Forte, guerreira, destemida e livre de preconceitos, nossa 

Rainha consegue fazer, através do seu inerente espírito de liderança, com que todas e todos sigam os 

seus comandos por livre e espontânea vontade, sem, para tanto, utilizar qualquer meio de coerção. 

#ForaTemerQueremosLívianoComandodoBrasil 

Nossa diretora acadêmica Beatriz Marinho, aluna do 5º período de direito na UNI-RN, é a 

rainha dos baixinhos do comitê e mundialmente conhecida por sua capacidade autodidata de aprender 

a falar novos idiomas, como aconteceu com o coreano. Fã número 1 de K-Pop, ela é a orientadora de 

pronúncia dos nomes dos acusados no Tribunal de Tokyo. Frequentadora das mais variadas páginas 
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de fanfic, sua vida, sempre que você tiver tempo de ouvir, é narrada ao som de rebeldes num roteiro 

que mais se assemelha ao de uma novela mexicana. Suas histórias amorosas envolvem os típicos 

elementos do poema épico: aventuras, desafios, massacres e inimigos a serem derrotados. Você, que 

quer ter contato com esse livro, não precisa se preocupar, pois a menina é extremamente aberta e 

receptiva para contar essas histórias com sua interpretação única, digna de Óscar. P.S: embora seja 

baixinha de estatura, seus gritos atingem escalas altíssimas, então, siga a orientação da OMS e não 

inicie uma discussão com ela. 

João Victor, para os íntimos Lavadeira1 (ou seria o contrário?), é outro de nossos Diretores 

Assistentes. Cursando o 4º período do curso de Direito na UNIRN e o 2º de Filosofia na UFRN, Lava 

representa uma harmoniosa junção do mundo jurídico com o Setor II (entendam como quiser, rs). 

Mas, o boato corrente é de que o nosso futuro advogado-filósofo-descubra é graduado e especialista 

em outra ciência: a de roubar corações. Fazendo jus ao seu codinome, Lavadeira não quer saber quem 

jogou a água, está mais preocupado mesmo é em passar o rodo. Embora nativo do signo de áries, 

ainda que ele sequer saiba o que isso significa, JV não é um cara das tretas, perdendo a paciência 

apenas com o seu brother inseparável (a.k.a alma gêmea), nosso também diretor Paulo, a outra metade 

dessa duplinha da pesada que promete agitar a SOI com altas aventuras imperdíveis. Brincadeiras à 

parte2, as delegadas e delegados que estiverem sob a sua orientação podem ficar tranquilos, pois 

estarão em excelentes mãos. Talvez seja necessário um pouco de esforço para decifrar as curiosas 

expressões do seu idioma nativo, o Lavadeirês™. Todavia, todo empenho será devidamente 

recompensado pelas vantagens de contar com esse diretor competente, dedicado e, acima de tudo, 

dono de um aguçado senso de justiça e detentor de fortes ideais.  

 Dono de uma beleza e charme de arrasar corações, tanto é verdade que o passado não o sossega 

(#SAIembuste). Esse é Paulo Medeiros, batedor de ponto das quintas no Ateliê Bar, surf pela manhã 

e o mais rápido em trocar a aba do twitter pela do jus brasil no estágio. Com certeza vocês devem 

estar se perguntando se Paulo e Lavadeira, opa, João Victor, são a mesma pessoa. Desde já pedimos 

perdão pela confusão, eles apenas são inseparáveis e só saem no objetivo de causar mesmo. Cuidado 

car(a)o Delegada(o), esse comitê é tiro de beleza por todo lado. Infelizmente, Paulo é do signo de 

câncer, convenhamos que cancerianos sãotrouxas e chatos, mas ele não possui essas características, 

dê uma chance a esse canceriano que ele vai te surpreender. Embora novo, cursando o 4º período do 

Curso de Direito, Paulo não falha na competência e desempenho, calado, porém bastante observador, 

                                                           
1Quem conhecer a origem desse apelido e enviar para o e-mail do comitê ganha uma menção honrosa extraoficial. 
2 Mas é tudo verdade. 
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Paulo pontuará aos senhores as minucias mais importantes e que estão passando despercebidos por 

todos. Dono de uma escrita de arrancar palmas, Paulo não medirá esforços para ajuda-los.  

   Era uma vez, em uma terra longínqua, uma doce menina de cabelos ondulados que pareciam 

dançar sobre seus ombros. Seu nome? Sofia. Lembro da primeira vez que a vi. Em um primeiro 

momento, me encantei por seu jeito meigo e suave de conduzir as situações. Depois, fui a lona com 

a inteligência e desenvoltura desta moça que, quando via necessidade, se tornava mulher feroz, 

indomada e cheia de si. Me apaixonei. Mas não parou por ai. Percebi estar a conhecer uma pessoa 

diferente, uma pessoa com um objetivo especial e com intensa determinação para torna-lo real. Sua 

meta? Levar glitterà todas as pessoas em todos os cantos do mundo – inclusive dentro da sua alma. 

Sim, levar o brilho e a sensação de estar imerso num mar de estrelas radiantes capaz de expurgar toda 

a tristeza daqueles que nele se banham. Não pense, caro leitor, que seu amor conhece limites – 

Limites! KKK – pois ele se estende a todos os seres, sejam eles animais, vegetais ou aleatórios (tipo 

piscinas). No mais, atesto sua indubitável competência, a qual se manifesta fisicamente em uma 

mistura entre o swag de Tupac e a irreverência de Frida, e descanso na certeza de que todos que 

venham a conhecê-la terão cravados em suas histórias ensinamentos tão profundos quanto o amor da 

pessoa sobre a qual escrevo.  

 Léo é o nosso menino de ouro. Sempre presença garantida em eventos religiosos e com sua 

câmera em punho é ele quem promete fazer aqueles famigerados ensaios artísticos pro Instagram das 

amigas (@umleoqualquer). Cursando o 8º período do Curso de Direito, Léo vive a inconstância de 

muitas tarefas diárias, mas até agora, ele sobrevive bem (#vdc). Vocês podem pensar que ele é fitness 

por sua dieta diferenciada, mas ele apenas foi agraciado com todas as doenças do trato digestivo que 

um ser humano pode ter, então não se ofendam se ele não lanchar com vocês no Lunch Break, não é 

porque ele está tentando se tornar o novo Kleber Bambam.Os delegados que forem tutelados por esse 

mestre da Segunda Guerra não apenas terão um suporte digno de um conhecedor das leis, mas também 

auxílio com provas fotográficas e reuniões com lanchinhos sem gordura! 

 Tia, avó, anciã, old ou qualquer outro termo que determine idade avançada. É assim que nossa 

querida tutora é conhecida. Calma, ela nem é tão velha assim, mas faz tantos anos que está na SOI, 

que é capaz dela ter estado na primeira reunião de criação do projeto. AP, conhecida também como 

Ana Paula - talvez só pela família, ou nem por ela - é mil e uma utilidades. Sempre mexendo nos seus 

cachinhos, você pode encontrá-la no seu escritório, localizado na Ribeira, mais precisamente no 

Ateliê e marcar uma reunião nas quintas feiras regada a muita catuaba, sua bebida favorita. Brother 

do rolé, confidente, psicóloga, astróloga, polêmica e advogada nas horas vagas. Mas também foda. 
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Apesar de tanta brincadeira, na hora do papo sério ela tem opiniões bem definidas, é posicionada e 

engajada, disposta a ajudar em tudo. AP está fazendo mestrado na UFRN e está pronta a fazer desse, 

o melhor Tribunal que vocês já simularam. 

 Obs: esse comitê não só vive de ateliê, mas também.  

 Ademais, esse comitê não seria nada sem Ygor Araújo. Toda a sua colaboração, socorros via 

whatsapp, indicações, sugestões, cobrança de prazos, correções e acima de tudo, seu empenho em 

como nós, fazer o melhor comitê. Agrademos publicamente toda a sua ajuda! 

 Vocês leram um textinho descontraído (esperamos) e agora vão se debruçar na leitura do guia 

de estudos. Com essa Carta, queremos passar para vocês que a experiência é única e nada vai 

acontecer de novo como dessa vez, então aproveitem, levem tudo a sério, mas não tão a sério. 

Estudem, tirem dúvidas, argumentem, protestem, riam, conheçam novas pessoas, sejam leves e 

divirtam-se. Porque simulação é isso. E nós, estamos aqui para auxiliá-los no que for necessário. O 

Tribunal foi construído especialmente para vocês.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Senhores (as) Juízes (as) e Advogados (as), bem vindos ao Tribunal Militar do Extremo 

Oriente. A título de contextualização, nesse guia, trouxemos à baila um resumo da trajetória daqueles 

que estiveram sentados no banco dos réus, no que tange o direcionamento dos participantes deste 

comitê a uma maior familiaridade para com suas histórias e os acontecimentos que nelas são 

dispostos. Deve estar claro, entretanto, que é esperado dos candidatos um maior aprofundamento, de 

caráter autônomo, ainda que contando com o auxílio e atenção dos diretores desse comitê, no que diz 

respeito ao espectro existencial dos que aqui serão julgados.  

Ao objetivo pontual desta simulação, dentre os 25 réus que foram efetivamente julgados no 

Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, iremos nos servir dos aqui destacados – os 

quais foram escolhidos com base na pretensão de suas relevâncias acionárias – sendo estes: 

IwaneMatsui, SeishiroItagaki, Hideki Tojo KokiHirota. 

Há de se ressaltar, ainda, que as atribuições a eles deferidas encontram-se fincadas em 

atmosfera enevoada, repousando sobre os partícipes dessa simulação a responsabilidade de atestar ou 

extinguir a culpa dos então réus, com base nos artifícios jurídicos cabíveis e instrumentação 

ideológica persuasória, esculpindo, neste comitê, indumentárias de caráter incisivo e cujo tom faz-se 

manifesto em sua veracidade.   

 Por se tratar de um tribunal pouco conhecido e consequentemente parco em simulações, 

trazemos a vocês a primeira simulação do Tribunal Militar Internacional do Extremo Oriente do 

Brasil. Por julgarmos inovador e de uma importância sem precedentes, decidimos por um tribunal de 

época, histórico e que abarca inúmeras questões envolvendo as potências da época.  

 Portanto, nós, diretores do TMIEO, por acreditarmos que tal discussão pode ser tratada 

interdisciplinarmente entre as ciências sociais, elaboramos o presente guia de estudos como forma de 

auxiliá-los nas pesquisas, servindo como base ao desenvolvimento de sua argumentação.  

Para compor este “manual”, consideramos cartas internacionais, artigos científicos, 

documentários, reportagens e livros, de maneira a permitir o aprofundamento das discussões pelos 

senhores. Desta forma, atentando para importância deste comitê, vocês deverão sustentar oralmente 
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acerca dos supostos criminosos do Extremo Oriente, a fim de condenar ou absolver os réus em 

questão. 

 

2  A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 Considerada a guerra de maior repercussão para o cenário internacional e a consequente 

afirmação dos direitos humanos, a estimativa de morte desse conflito permeava em torno de 

40milhões de pessoas vitimadas, tendo sido em sua maioria a população civil dos países envolvidos, 

representando a quantia de 62%3. A Segunda Guerra Mundial fundou-se nos alicerces econômicos e 

políticos presentes na época do conflito – nos quais pode-se destacar: a corrida expansionista existente 

no sistema imperialista capitalista, vigente desde a segunda metade do século XIX; e as consequências 

geopolíticas advindas da Primeira Guerra Mundial. 

A partir da segunda metade do século XIX, as grandes potências industriais da época – Itália, 

Alemanha, França, Bélgica, Inglaterra e Estados Unidos – passaram a basear suas ações no 

imperialismo, em função do anseio internacional na formação de grandes impérios econômicos e na 

expansão de suas áreas de influência. 

O objetivo principal era pautado no aumento significativo da margem de lucro, reduzindo 

assim, os custos. Para conseguir alcançar tal meta as nações imperialistas se voltaram para os 

continentes: africano, asiático e Oceania – tidos como subdesenvolvidos dentro da ótica eurocêntrica. 

A invasão foi fundamentada na perspectiva de levar os avanços científicos e tecnológicos pelos 

diversos cantos do mundo. Tal fenômeno ficou conhecido como Missão Civilizadora, cujo nome e 

conceito tomam forma na seguinte expressão: “fardo do homem branco”, por se referir a uma suposta 

superioridade norte-americana e europeia em detrimento dos africanos e asiáticos. Logo, os homens 

brancos acreditavam que sua missão era de civilizar esses povos considerados inferiores nos espectros 

biológicos e culturais.  

No entanto, sabe-se que esse discurso ideológico estava mascarando os reais motivos para a 

expansão neoimperialista. Na verdade, os países responsáveis por este fenômeno estavam 

                                                           
3HISTÓRIA, Só. Segunda Guerra Mundial. Disponível em: <http://www.sohistoria.com.br/ef2/segundaguerra/>. 

Acesso em: 01 jul. 2017. 
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preocupados com o reconhecimento industrial internacional. Para tanto, invadiram os locais onde 

eram encontradas as fontes de energia e matéria prima sem grandes resistências, se compararmos com 

o poderio bélico das nações invasoras.  

Essa corrida imperialista provocou desordem nas relações diplomáticas entre as comunidades 

no âmbito internacional, assim, se fez necessária à realização de convenções internacionais para sanar 

os problemas e acalmar os ânimos entre as potências europeias. A mais conhecida dessas reuniões 

ficou conhecida como o Congresso de Berlim.  

No período entre os meses de novembro de 1884 e fevereiro de 1885, ocorreu o Congresso de 

Berlim. Nesse encontro, os países europeus firmaram e organizaram os aspectos necessários para a 

exploração do continente africano. Porém, por possuírem os mesmos interesses, as nações europeias 

entraram em confronto, dando início ao primeiro grande conflito do século XIX, a Primeira Guerra 

Mundial4.  

Com o fim da Primeira Grande Guerra, em 1918, se fez necessário um esforço internacional 

diplomático para a discussão de fatos correlacionados com o conflito. Assim, no Palácio de Versalhes, 

em Paris, reuniram-se os representantes de 32 países, que assinaram um tratado de paz, lê-se, Tratado 

de Versalhes, com o fito de consolidar o fim do confronto entre as nações.  

O Tratado foi alicerçado exclusivamente no afã dos países vitoriosos, sobretudo, França e 

Inglaterra. Todavia, a intransigência dessas nações em redistribuir as “áreas de influência” com os 

países emergentes, somado ao desejo alemão de conquistar a hegemonia europeia, não foram 

resolvidos em 1919, com a assinatura do tratado de Versalhes. Pelo contrário, o fim da primeira guerra 

apenas vaticinou a continuação do conflito entre as nações europeias.  

O Tratado de Versalhes submeteu a Alemanha a duras sanções. Entre as punições, destacam-

se: a perda das suas colônias para os vencedores; a perda de 14% de seu território – inclusive as 

regiões da Alsácia e Lorena–; a perda do seu arsenal bélico restante da primeira guerra e a proibição 

veemente de atividades de produção desse tipo de material, além da indenização milionária ao qual 

foi obrigada a pagar. 

                                                           
4ESTRANGEIROS, Ministério dos Negócios. Conferência de Berlim. Disponível em: 

<https://idi.mne.pt/pt/relacoesdiplomaticas/2-uncategorised/703-conferencia-de-berlim.html>. Acesso em: 04 jul. 2017. 
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Essas medidas afetaram a economia alemã, o que desencadeou uma profunda crise política e 

econômica, gerando uma hiperinflação na nação germânica. A República Democrática de Weimar, 

regime adotado logo após o término de primeira guerra, passou a ser alvo da insatisfação popular, em 

razão do terrível momento vivenciado pelos alemães.  

Em meio a esse cenário, o País vivia uma época de fragilidade e, foi nesse momento, que 

começou a ganhar força o discurso totalitário encabeçado pelo partido nacional socialista, que visava 

o crescimento da Alemanha enquanto nação unificada, pura e soberana em relação as demais. O 

discurso do partido nazista– caracteristicamente populista – se tornou grande o suficiente, a ponto de 

se espalhar por todo o país, permitindo a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Como uma de suas 

primeiras medidas, houve aumento do investimento em indústrias bélicas, objetivando tirar o país da 

crise, desrespeitando, dessa forma, o Tratado de Versalhes.  

Os nazistas envolviam seus discursos em um sentimento de xenofobia aos não alemães e ódio 

aos judeus – culpando-os pela crise interna –, homossexuais, ciganos, comunistas e deficientes 

mentais. Só eram dignos os ditos puros, chamados de arianos - uma suposta raça que Hitler acreditava 

ser a única merecedora da vida e dos benefícios dela. Além disso, sustentavam a unificação do povo 

alemão, através da defesa de um discurso expansionista5. 

Os judeus tinham que usar uma estrela na vestimenta, como identificação da sua religião – ela 

representava a estrela de Davi. Quando esses eram identificados, eram levados a campos de 

concentração e mortos em câmaras de gás.  

O totalitarismo também ganhou força na Itália. Com a crescente desse pensamento e da 

vontade de expansão territorial, Mussolini chegou ao poder e se aliou a Hitler em um tratado de 

amizade assinado em 1936. Outra nação a fazer o mesmo foi o Japão. E, assim, as três criaram o Eixo 

Berlim-Roma-Tóquio, ou simplesmente Eixo, um bloco de aliados que se ajudavam e compactavam 

com os mesmos ideais totalitários e expansionistas, de acordo com o Pacto Tripartite. Do outro lado, 

a Inglaterra, URSS e França também formaram um bloco de aliança, conhecido como Aliados. 

A guisa de informação, O pacto anticomintern foi um acordo inicialmente realizado pela 

Alemanha com o Japão em 1936 e, mais tarde, em 1937, com a Itália também. Esse acordo dirigia-se 

direta e ostensivamente contra a Internacional Comunista (Comintern), principalmente contra a União 

                                                           
5MUSEUM, United States Holocaust Memorial. The Holocaust: A Learning Site for Students.Disponível em: 

<https://www.ushmm.org/outreach/en/article.php?ModuleId=10007722>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
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Soviética. Ou seja, visava à tomada de medidas em conjunto para se protegerem da suposta ameaça 

da Comintern. 

Tendo descumprido o Tratado de Versalhes ao intensificar os investimentos na indústria 

bélica, a Alemanha teve seu auge de autoritarismo e desrespeito quando seu exército invadiu a Polônia 

no dia 1º de setembro de 1939. E esse foi o estopim para gerar o início da Segunda Guerra Mundial. 

Entre 1939 e 1941, o Eixo realizou vitórias consecutivas conquistando diversas regiões. A 

Alemanha anexou aos seus territórios o Norte da França, a Iugoslávia, a Polônia, Ucrânia, Noruega e 

territórios do norte da África. A Itália, que entrou na guerra em 10 de junho de 1940, conquistou em 

21 desse mesmo mês o sul da França e, mais tarde, a Albânia e territórios da Líbia. O Japão ampliou 

os seus domínios na China, bem como anexou diversos territórios, a exemplo de Hong Kong, 

Cingapura, Indochina, Filipinas, Indonésia. 

Em 7 de dezembro de 1941, o Japão bombardeou a base americana de Pearl Harbor (Havaí), 

que tinha grande importância naval. No dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, 

unindo-se aos Aliados. Com a entrada dos Estados Unidos, a Alemanha nazista e os membros do Eixo 

declararam guerra aos americanos.   

A partir desse momento, o conflito sofreu uma reviravolta. Os Estados Unidos, com bastante 

poderio econômico, bélico e com poucos danos estruturais ao país somou forças aos Aliados. Os 

membros do Eixo, que tiveram vitórias consecutivas no início, devido à estratégia adotada de ataques 

rápidos, começaram a sofrer várias derrotas e os Aliados se sobressaíram. 

Dois marcos são essenciais para análise da mudança no curso da guerra. O primeiro ocorreu 

na URSS, quando os alemães – após estruturarem uma invasão ao território soviético – sofreram uma 

série de derrotas, sendo a mais significativa em Stalingrado. O segundo se deu em 06 de junho de 

1944, quando milhares de tropas aliadas – principalmente americanas e britânicas – invadiram a 

Normandia (França) e iniciaram a expulsão dos exércitos nazistas. Tal fato ficou conhecido como o 

“Dia D”6.  

                                                           
6SCHILLING, Voltaire. Do Dia-D ao Fim da Guerra 1944-45. Disponível em: 

<https://noticias.terra.com.br/educacao/historia/dia-d/>. Acesso em: 19 mar. 17. 
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Assim, em 1944 a Alemanha se encontrava cercada por duas contraofensivas: uma liderada 

pelos soviéticos e outra pelos norte-americanos. Ambas, paulatinamente, impingiram duras derrotas 

aos nazistas e terminaram por derrota-los. 

Da mesma forma, após uma sequência de derrotas, destruição em massa de seus territórios e 

a perda das regiões anexadas, a Itália se rendeu, com a morte de Mussolini. Já na Alemanha, em 30 

de abril de 1945, quando o Exército Vermelho estava prestes a invadir Berlim e declarar a rendição e 

consequente fim da guerra, Adolf Hitler comete suicídio. É o marco da rendição alemã. 

 

 2.1 O TRIBUNAL DE NUREMBERG COMO PRECEDENTE 

Ao término da Segunda Guerra Mundial, os países Aliados, vencedores da guerra – EUA, 

Reino Unido, URSS e França, reuniram-se em 8 de agosto de 1945 e formularam a Carta de Londres. 

Essa carta continha todas as informações a respeito da criação de um tribunal militar internacional, 

que julgaria os crimes cometidos durante a guerra pelos nazistas alemães. O Tribunal de Nuremberg, 

como assim ficou conhecido por ter sido sediado em Nuremberg, Alemanha, foi um tribunal de 

exceção7, ou seja, criado temporariamente para julgar um caso em específico. 

Neste tribunal, ocorreram os julgamentos de membros do Partido Nazista, de militares de alta 

patente, empresários, advogados e médicos que contribuíram ativamente com o projeto de supremacia 

ariana. Ao todo, entre os anos de 1945 e 1949 foram centenas de pessoas julgadas.8 

A escolha de Nuremberg para realizar os julgamentos foi um caráter simbólico para mostrar 

o fim do Nazismo, visto que, anualmente, durante o Terceiro Reich, comícios e passeatas com 

propaganda do partido eram realizados naquela cidade. Além disso, o seu Palácio da Justiça havia 

sido pouco destruído pela guerra, oferecendo estrutura para receber o julgamento.  

A Carta de Londres trazia as leis e procedimentos a serem adotados em Nuremberg. Nela, 

ficaram estabelecidas três categorias de crimes pelos quais os acusados seriam julgados. Eram eles: 

                                                           
7O tribunal de exceção é aquele criado temporariamente, para julgar um caso (ou alguns casos) em específico de um delito 

cometido. Usualmente foi usado por regimes totalitários para julgar crimes de grande repercussão e que se acreditava 

merecer severa repreensão. 
8LIBRARY, Harvard Law School (Ed.). Nuremberg Trials Project. Disponível em: 

<http://nuremberg.law.harvard.edu/>. Acesso em: 13 mar. 17. 
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crimes contra a paz, o qual responderiam os que planejaram e se engajaram em atividades de guerra 

que descumpriam acordos internacionais; crimes de guerra, como tratamento impróprio a civis e 

prisioneiros de guerra; e por fim, contra a humanidade, que incluíam assassinato, escravização, 

deportação, perseguição a civis com base em motivos políticos, religiosos e raciais. Foram julgados 

tanto militares quanto civis. 

 No tribunal, foram 24 indiciados, mas somente 22 participaram do julgamento, em razão de 

fatores externos que impossibilitaram as presenças. Desses 22 réus, 3 foram absolvidos; 12 foram 

condenados à morte; 3 condenados à prisão perpétua e 4 condenados a cumprir entre 10 e 20 anos de 

prisão. O rol de execuções ocorreu no dia 16 de outubro de 1946.   

Os procedimentos jurídicos adotados foram trazidos de forma imparcial pelos vencedores da 

guerra, os Aliados, diferentemente do que acontecia com os rivais capturados pelos nazistas. O 

procurador geral norte-americano Robert H. Jackson coordenou representantes dos países aliados 

para formar as leis e as equipes que conduziram o julgamento. Segundo desejos dos Aliados, os réus 

deveriam ter sido julgados sob o argumento de que houve uma conspiração global de dominação pela 

Alemanha nazista.9 

Assim como em Nuremberg, os japoneses também foram julgados. Formando mais um 

tribunal de exceção, os Aliados criaram o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente 

(TMIEO) através da Declaração de Potsdam, que aduzia acerca dos termos de rendição do Japão. 

Nela continham, além da criação do Tribunal, as sanções que seriam impostas aos japoneses. 

Sendo o segundo tribunal de exceção, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente 

possuiu grandes semelhanças à Corte de Nuremberg. A primeira dessas semelhanças foi o fato de ser 

também um tribunal de exceção, ad hoc. Desta feita, sua criação tinha o escopo de julgar crimes 

específicos supostamente cometidos pelos japoneses no contexto da segunda guerra. 

A segunda semelhança que podemos constatar é o fato de ter sido criado pelos Aliados. Os 

vencedores da guerra criaram o Tribunal de Nuremberg para punir os alemães pelos crimes cometidos 

e, logo após, também criaram o tribunal para julgar os japoneses por todas as atrocidades feitas contra 

Estados Unidos, França, URSS e Reino Unido. 

                                                           
9ANDRIETTA, Matheus. O Mundo Pós Segunda Guerra Mundial – Guerra Fria. 2016. Disponível em: 

<https://www.infoenem.com.br/o-mundo-pos-segunda-guerra-mundial-guerra-fria/>. Acesso em: 19 mar. 17. 
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Uma terceira semelhança foi a criação de uma carta-declaração trazendo todo o 

funcionamento do tribunal, como a quantidade de juízes, os representantes de cada lado, os 

encaminhamentos de como foram coletadas as provas, e os tipos de crimes pelos quais os réus seriam 

julgados10. 

Por fim, uma das principais semelhanças também, foram os crimes cometidos. Em ambos os 

tribunais, os réus foram indiciados em três tipos de crimes: Crimes contra a paz, Crimes de guerra e 

crimes Contra a humanidade. 

Com isso, resta comprovado como as principais características do TMIEO foram estabelecidas 

com base no Tribunal de Nuremberg, como um precedente jurídico para a criação de outro tribunal 

de exceção realizado pelos Aliados para julgar seus vencidos pelos crimes cometidos durante a guerra. 

 

2.2 A CONFERÊNCIA DE POTSDAM 

Entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945 ocorreu a Conferência de Potsdam, na cidade de 

Potsdam, vizinha a capital alemã, Berlim. Ela foi a terceira e última reunião entre os Aliados para 

resolver como seriam distribuídos os territórios anexados pela Alemanha e as sanções a qual ela seria 

submetida11. A conferência foi encabeçada por Truman, Churchill - que foi substituído por Attlee nos 

últimos dias - e Stalin. Antes dela, houve a Conferência de Teerã em 1943 e a de Ialta no início do 

ano de 194512. 

 Além disso, foi tema da reunião a rendição japonesa e o apoio soviético na invasão. É salutar 

que se aduza que os Estados Unidos não desejavam uma intervenção da URSS nas decisões sobre a 

divisão e domínio dos territórios asiáticos, deixando claro o choque de interesses dos ocidentais com 

Moscou13.  

                                                           
10Carta de Acusação – Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Disponível em: 

<http://werle.rewi.hu-berlin.de/tokio.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2017. 
111945: Conferência de Potsdam. Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/1945-conferência-de-potsdam/a-593737>. 

Acesso em: 01 jul. 2017. 
12MATÉRIA, Toda. Conferência de Potsdam. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/conferencia-de-

potsdam/>. Acesso em: 01 jul. 2017. 
13 ESCOLA, Brasil. O mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Disponível em: 

&lt;http://guerras.brasilescola.uol.com.br/seculo-xx/o- mundo-depois-segunda-guerra- mundial.htm&gt;. Acesso em: 19 

mar. 17. 
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Os Estados Unidos e a Inglaterra assinaram a Carta do Atlântico, abrindo mão dos territórios 

conquistados durante a guerra, bem como defendendo a soberania das nações envolvidas. Ficou 

decidido que os alemães pagariam uma multa indenizatória de 20 bilhões de dólares, sendo metade 

para a URSS14. Ademais, a sua indústria bélica foi anulada, a indústria pesada teve restrições e um 

tribunal foi criado para julgar os crimes de guerra cometidos pela Alemanha. 

Na conferência, também foram decididos os últimos passos da guerra. Outrossim, a investida 

final na rendição do Japão também foi pauta, o que culminou na criação de um tribunal especifico 

para julgar os japoneses. 

O Japão foi o último a assinar o tratado de rendição, em 2 de setembro de 1945, após sofrer 

dois ataques nucleares, em Hiroshima e Nagazaki, no início de agosto daquele mesmo ano. Os 

lançamentos das bombas marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial. 

O pós-guerra foi marcado por um continente maciçamente destruído, milhões de mortes e 

bilhões de libras gastas. Os países menos afetados acabaram lucrando, como o Canadá, que durante 

a guerra aumentou sua produção em metais pesados como alumínio, níquel, cromo e aço. Construíram 

mais de 16 mil aviões e 3 milhões de navios nos anos de batalha. Já os Estados Unidos dobraram seu 

parque industrial durante a guerra, tornando-se uma superpotência assim como a União Soviética. 

Em 24 de outubro de 1945, a preocupação com a paz mundial se acentuou. O medo de uma 

nova guerra afligia a todos. Por isso, membros de 50 países se reuniram na Conferência de São 

Francisco e criaram a Organização das Nações Unidas (ONU). 

Foi nesse contexto que os Estados Unidos e União Soviética, expandiram suas linhas de 

pensamento divergentes. Os americanos adotavam o capitalismo como base de governo e 

desenvolvimento econômico, e os soviéticos, por sua vez, o socialismo. Com isso, ambas desejando 

que a sua forma de governo se disseminasse, buscando a hegemonia mundial, iniciaram um período 

que ficou conhecido por Guerra Fria.  

Durante esse tempo, ocorreram conflitos periféricos, mas o foco foi a disputa de poderio bélico 

e econômico, com muito investimento nessas áreas e bastante propaganda negativa sobre o modelo 

                                                           
14 ANDRIETTA, Matheus. O Mundo Pós Segunda Guerra Mundial – Guerra Fria. 2016. Disponível em: 

&lt;https://www.infoenem.com.br/o-mundo- pos-segunda-guerra- mundial-guerra- fria/&gt;. Acesso em: 19 mar. 17. 
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da nação oposta, além de influenciar a outros países, tornando o mundo dividido em capitalismo e 

socialismo. Nessa disputa, a Alemanha ficou dividida, sendo metade governada pelos Estados 

Unidos, França e Inglaterra – Alemanha Ocidental - e a outra metade pelos Soviéticos da URSS – 

Alemanha Oriental. Cada pedaço territorial alemão representou um modelo econômico. 

 

2.3 O ENVOLVIMENTO DO JAPÃO NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Com a nova tendência capitalista industrial surgindo entre os séculos XIX e XX, o 

imperialismo15 acabou por ganhar força entre as grandes potências da época. Sentindo a necessidade 

de se consolidarem de vez no patamar das grandes potências mundiais, os japoneses passaram a adotar 

políticas imperiais agressivas devido à carência de recursos naturais e energéticos presentes nos 

limites de suas fronteiras, tesouros esses, considerados essências para o fortalecimento industrial e 

econômico de uma nação. Havia, ainda, o interesse de aumentar suas áreas de influência no tocante 

ao continente asiático.  

A nova política de expansão japonesa começou a ser posta em prática no dia 18 de setembro 

de 1930. Aproveitando o momento oportuno que se manifestava no conturbado cenário político 

interno dos chineses, os japoneses invadiram e tomaram a área conhecida por Manchúria. Ainda em 

pequena escala, esses embates inicias ficaram conhecidos como: “jihem” (incidentes) pelos 

japoneses, pois não havia a existência de alguma declaração formal de guerra entre essas nações 

orientais. No entanto, sabe-se que a estratégia do governo japonês, ao não declarar guerra aos 

chineses, tinha como foco principal, evitar que nações com forte arsenal bélico interferissem no 

conflito, como é o caso dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha.  

Em 25 de novembro de 1936, a Alemanha nazista e o Japão imperial assinam o pacto anti-

comintern, lê-se, anti-internacional comunista, direcionado contra a União Soviética e o movimento 

comunista internacional.  

Os chamados “incidentes” passaram a ocorrer com maior frequência, até que, no dia 7 de julho 

de 1937, os japoneses invadiram a China, dando início a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Tal atitude 

nipônica fez com que as grandes potências aliadas ficassem atentas à movimentação dos japoneses, 

                                                           
15 Trata-se do domínio não só territorial, mas militar, econômico, e cultural. 
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influenciando os Estados Unidos a instaurar embargos diplomáticos com a finalidade de bloquear o 

crescimento militar e econômico do império do sol nascente.  

No dia 29 de setembro de 1940, a Alemanha, o Japão e a Itália assinam um pacto 

importantíssimo para o seguimento dos fatos da Segunda Guerra Mundial. Conhecido como pacto 

tripartite (pacto das três potências), uma aliança militar assinada em Berlim, capital Alemã, com a 

validade de 10 anos. Sendo, essa, conhecida como o Eixo Berlim-Roma-Tóquio.  

A aliança foi pautada nos objetivos comuns a estas nações, entre os quais merecem destaque: 

a expansão territorial, cuja finalidade compreendia a criação de impérios com base na conquista 

militar, e na derrubada da ordem internacional do período após a primeira guerra mundial. Havia, 

ainda, o desejo expresso de destruição - ou neutralização - do comunismo soviético praticado desde 

a revolução russa. 

Em razão dessas movimentações japonesas, a Segunda Guerra Mundial também se estendeu 

pela Ásia e pelo Oceano Pacífico, resultando em um conflito bastante violento e duradouro. 

 

2.4 O CONFLITO ENTRE OS ESTADOS UNIDOS E JAPÃO 

O embate histórico, proporcionado por ambas às potências no decorrer da Segunda Guerra 

Mundial, durou cerca de 8 anos e teve seu início no âmbito político das relações internacionais. A 

invasão japonesa a China, em julho de 1937, aliada a invasão da Indochina, em junho de 1940, não 

foi vista com bons olhos pelo então presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt.  

Este, por sua vez, logo rebateu a investida expansionista japonesa no Pacífico, efetivando um 

embargo comercial diplomático aos Japoneses, anulando todos os acordos comerciais existentes entre 

os respectivos países, instaurando restrições referentes ao petróleo e em outras matérias primas 

fundamentais para a indústria de guerra japonesa, além de congelar os créditos financeiros, possuídos 

pelos japoneses para com os Estados Unidos. Tal medida afetou a economia do Japão e, ainda, 

prejudicou na estratégia de guerra militar adotada pelos nipônicos.  

Iniciaram-se, no campo diplomático, as conversões para obter a evacuação japonesa da China 

e da Indochina – que findaram a fracassar. Em uma última tentativa, um diplomata japonês foi enviado 
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a América a fim de solucionar as divergências diplomáticas, todavia, sem lograr êxito. O estado de 

guerra tornava-se então latente. 

No dia 7 de dezembro de 1941, acontece o famoso ataque a base naval norte-americana de 

Pearl Harbor (Havaí), responsável por gerar uma enorme comoção e coação social, provocando a 

entrada dos Estados Unidos na Guerra, ao lado dos aliados – França, Inglaterra e URSS. Um dia após 

o ataque surpresa japonês, o presidente americano Roosevelt, declarou guerra ao Estado imperial do 

Japão. Em contrapartida, poucos dias depois, o Eixo Berlim-Roma-Tóquio declarou guerra aos 

Estados Unidos da América.  

No entanto, o ataque a Pearl Harbor não foi uma operação isolada do alto comando estratégico 

japonês, mas parte de uma operação mais vasta, que compreendia ataques simultâneos, pontuais e de 

baixa previsibilidade, como estratégia utilizada pelo Eixo. No mesmo dia, o exército japonês investiu 

suas forças, nas Filipinas, Indochina Francesa – atualmente Vietnã, Laos, Camboja –e na colônia 

britânica de Cingapura. Em abril de 1942, esses territórios caem sobre amplo domínio dos nipônicos.  

Os dados expõem que a ofensiva japonesa lhes propicia o controle sobre 95% dos seringais 

produtores de látex, 90% do quinino, e 70% da produção de arroz e estanho, assim como petróleo, 

bauxita e cromo, todos fundamentais para sustentar a máquina de guerra. Isso dava ao Japão uma 

surpreendente capacidade de resistência quando os Estados Unidos iniciam a contraofensiva no 

segundo semestre de 1942. 

Após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos promoveram uma enorme reestruturação de 

seu arsenal bélico para fins de atacar e acabar com a hegemonia japonesa no pacífico.  

Até que, em 1942, a renovada esquadra norte-americana no pacífico, com o apoio da frente 

naval britânica e, sob o comando do almirante Chester Nimitz, conseguiu conter o avanço naval 

japonês na área central do oceano pacifico, com uma vitória esmagadora no atol de Midway. Tal 

batalha mudou o curso da guerra no pacífico. Em apenas três dias, a capacidade de ataque japonesa a 

longo alcance tinha sido definitivamente prejudicada. Os nipônicos tiveram uma baixa aproximada 

de 270 aeronaves de combate.  

Poucos meses depois, em agosto do mesmo ano, aconteceu a batalha de Guadacanal e, 

novamente houve vitória dos aliados, mas com a contribuição da Austrália. Após mais essa vitória, 

outro embate estava por vir: o combate nas Filipinas. Comandado pelo general MacArthur, as tropas 
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americanas obtiveram sucesso em mais um conflito contra os japoneses. Em maio de 1945, o exército 

aliado conquistou a ilha Okimawa, pertencente ao território do império do sol nascente.  

Embora a segunda guerra mundial já estivesse encerrada no continente europeu, com a 

rendição da Itália fascista e da Alemanha nazista. A guerra no pacífico estendeu-se por um período 

maior. Mesmo coma declaração da conferência de Potsdam emitida em julho de 1945, exigindo-se a 

rendição por completa dos japoneses, eles continuaram lutando, em nome do alto grau de honra e 

orgulho presente na cultura nipônica.   

Então, em 06 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica, 

conhecida como Little Boy, na cidade de Hiroshima. Três dias mais tarde, em 9 de agosto de 1945, os 

norte-americanos deram a cartada final, lançando sobre a cidade de Nagasaki outra bomba nuclear, 

chamada de Fat Man. A devastação acarretou um rastro de destruição, onde milhares de civis 

japoneses foram mortos. 

Após concordar, em princípio, com uma rendição incondicional no dia 14 de agosto de 1945, 

só em 2 de setembro do mesmo ano que o imperador japonês Hirohito, assinou o documento de 

rendição japonesa, pondo fim oficialmente na Segunda Guerra Mundial. 

 

3 O TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL PARA O EXTREMO 

ORIENTE 

 

O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, ou Tribunal de Tóquio, foi criado 

no pós Segunda Guerra para examinar as responsabilidades de políticos e militares japoneses durante 

o conflito, seguindo os mesmos moldes do Tribunal de Nuremberg. Como já aduzido alhures, 

entende-se que este tribunal abriu um precedente aos tribunais de exceção. 

A guisa de informação, o tribunal de Tóquio foi um divisor de águas no que tange as relações 

internacionais, principalmente, quanto ao direito penal internacional e o direito processual penal 

internacional. Posto que influenciou diretamente no desenvolvimento dessas matérias.  

A medida que os aliados foram tomando conhecimento das atrocidades que aconteceram 

durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu a celeuma de quais providências deveriam ser tomadas. 
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Em 1 de novembro de 1943, os aliados divulgaram a Declaração de Moscou que aduzia acerca de 

uma responsabilização aos envolvidos nas atrocidades, todavia, não deixava claro se haveria um 

julgamento ou se seriam executados sumariamente.  

Apenas em 1945 com a Declaração de Potsdam e o Acordo de Londres, foi que restou límpida 

a intenção dos aliados na criação de um tribunal para julgar os supostos criminosos do extremo 

oriente. A Declaração de Potsdam, publicada em 26 de julho desse mesmo ano, traçava os termos 

da rendição do Japão. Estipulava que se o Japão não aceitasse os termos propostos e se rendesse, 

encararia uma “destruição inevitável e completa das forças armadas japonesas e na igualmente 

inevitável devastação da pátria japonesa”. 

Destarte, o comandante supremo das forças aliadas, General MacArthur, recebeu a 

incumbência de aplicar com rigidez as condições impostas na declaração. A mesma declaração cuidou 

ainda da libertação imediata dos prisioneiros de guerra aliados, bem como os civis capturados pela 

força japonesa. Nesse esteio, a Comissão das Nações Unidas para Crimes de Guerra, criada no verão 

londrino de 1943, igualmente recomendou a criação do Tribunal Militar Internacional para julgar os 

crimes e as atrocidades supostamente cometidas pelos japoneses.  

Enquanto diziam para a população que o povo deveria lutar até o fim, os líderes do Conselho 

de Guerra do Japão tentaram estabelecer negociações bilaterais que visava uma rendição à União 

Soviética, com o fito de fazer com que o governo de Josef Stálin fosse responsável pela mediação da 

paz com os demais aliados. Todavia, os russos renegaram o Pacto de Neutralidade Soviético-Japonês 

para então romper, em julho de 1945, relações diplomáticas com o Japão, iniciando a preparação para 

invadi-lo, conforme o planejamento conjunto dos aliados, estabelecido com Winston Churchill e 

Franklin D. Roosevelt na Conferência de Ialta. 

Nos dias 6 e 9 de agosto, os Estados Unidos lançaram ataques nucleares em Hiroshima e 

Nagasaki, respectivamente. No dia 8 de agosto, a União Soviética havia declarado guerra ao Japão e, 

por conseguinte iniciaram a invasão da Manchúria, derrotando rapidamente o Exército Imperial 

japonês que ocupava a Manchúria e a Coréia. Em 10 de Agosto de 1945, o governo do Japão anunciou 

a decisão de aceitar os termos da rendição incondicional, conforme o Protocolo da Conferência de 

Potsdam. 

Desse modo, em reação a tais acontecimentos que se sucederam, o Departamento de Estado 

dos Estados Unidos aprovou a “política de prisão e punição dos criminosos de guerra no Extremo 
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Oriente” que, por sua vez, notificou o Comando Supremo das Potências Aliadas e mais oito nações 

para organizarem o tribunal. 

Ainda na Conferência de Moscou, designou-se Tóquio como sede do Tribunal e a Carta que 

instituiu o referido Tribunal, aprovada por MacArthur, continha 17 artigos sendo aprovada em janeiro 

de 1946, dando origem ao Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. O julgamento teve 

o trâmite similar ao julgamento de Nuremberg, apresentando Joseph Kelnan, o então promotor 

internacional, uma acusação, em abril de 1946, incriminando-os pela prática de 58 crimes de guerra.  

Cabe observar que, nesse período, o Japão estava sob a ocupação norte-americana e foram os 

Estados Unidos que forneceram fundos e pessoais necessários para a realização do tribunal, inclusive 

exerceu também a função de procurador geral no presente caso, fato esse que, levantou 

questionamentos sobre a imparcialidade deste julgamento.  

A corte foi composta pela Austrália, Canadá, China, EUA, Filipinas, França, Grã-Bretanha, 

Holanda, Índia, Nova Zelândia e URSS e julgou ao todo 25 acusados. O presidente do Tribunal foi 

nomeado pelo Comandante Supremo, o Chefe da Acusação era de origem norte-americana e cada réu 

teve um advogado norte-americano e um japonês16. O Tribunal Militar Internacional para o Extremo 

Oriente reuniu-se na “Corte de Ichigaya”, ex-Quartel General do Exército Imperial Japonês em 

Ichigaya, Tóquio.  

O Japão chegou a promulgar uma lei dizendo que tomaria a responsabilidade pelo julgamento 

dos criminosos, pretendendo com isso abrigar-se no princípio de que uma pessoa não pode ser julgada 

mais de uma vez pelo mesmo crime, mas não obteve êxito.  

Desta feita, o julgamento teve duração de dois anos e meio, tendo se iniciado em maio de 1946 

e findado em novembro de 1948. 

 

3.1 ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

                                                           
16ARAUJO, Motta. O Tribunal Internacional do Extremo Oriente para crimes de guerra. 2014. Disponível em: 

<http://jornalggn.com.br/noticia/o-tribunal-internacional-do-extremo-oriente-para-crimes-de-guerra>. Acesso em: 01 jul. 

2017. 
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A Carta, por sua vez, promulgada em 19 de janeiro de 1946, estabeleceu a criação do Tribunal 

Internacional Militar do Extremo Oriente, bem como consolidou a constituição desse tribunal de 

exceção, sua jurisdição e provisões gerais, procedimentos para o julgamento e decidiu acerca dos 

poderes do tribunal e da condução do julgamento17.  

Destaca-se aqui os dois primeiros artigos da carta que estabeleceu a estrutura do tribunal, 

indicando quais os países que iriam compor o tribunal e onde seria sua sede: 

I - Constituição do Tribunal 

 Artigo 1º  

Estabelecimento do Tribunal  

O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente é por meio disto 

estabelecido para somente para o pronto julgamento e punição dos maiores 

criminosos de guerra no Extremo Oriente. A sede permanente do Tribunal é Tóquio.  

Artigo 2º  

Membros O Tribunal deve consistir de não menos que seis e não mais que onze 

membros, apontados pelo Supremo Comandante das Forças Aliadas pelos nomes 

submetidos pelos Signatários do Instrumento de Rendição, Índia e as Filipinas18.  

 

O segundo artigo ainda definiu que o tribunal seria composto de 6 a 11 juízes de 

nacionalidades distintas, ganhando representação as seguintes nações: Austrália (William Webb), 

Canadá (Edward Stuart Mcdougall), China (Meu Ju-ao), Inglaterra (Lord Patrick), França (Henri 

Bernard), Índia (RadhabinodPal), Holanda (Bert Röling), Filipinas (Delfin Jaranilla), Antiga União 

Soviética (I.M Zarnayov) e Estados Unidos (Myron C. Cramer).  

A Carta elucidou, em seu artigo terceiro e oitavo, o corpo compositor do Tribunal, sendo eles: 

o presidente, o secretário-geral – e o secretariado –o chefe do conselho – e o conselho – ambos 

indicados pelo comandante-chefe supremo para as potências aliadas, Douglas Mac Arthur. Já em seu 

artigo quarto dissertou sobre questões procedimentais como reunião, votação, quórum e ausência, 

sendo eleito o mínimo de 6 membros do Tribunal para dar início a uma sessão oficial, sendo o critério 

da majoritária comum também as decisões-votações, incluindo as notificações e sentenças, 

resolvendo um possível empate com o voto do presidente. 

                                                           
17SEGUCHI, Erika. Breves considerações sobre a situação do Japão no ano de 1945 e no período inicial do pós II Guerra 

Mundial, e a decisão dos aliados em criar o Tribunal Militar Internacional para o extremo oriente – TMIEO (Tribunal de 

Tóquio). Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 11(21): 65-92, jul.- dez. 2011. 
18 SEGUCHI, Erika. Breves considerações sobre a situação do Japão no ano de 1945 e no período inicial do pós II Guerra 

Mundial, e a decisão dos aliados em criar o Tribunal Militar Internacional para o extremo oriente – TMIEO (Tribunal de 

Tóquio). Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 11(21), p. 85, jul.- dez. 2011. 
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O Tribunal – de acordo com sua carta constitutiva – deveria julgar com imparcialidade, se 

atendo a limitar o processo do julgamento a um exame das questões levantadas pela acusação, sendo 

poder do Tribunal nomear funcionários, convocar testemunhas e interrogá-las, exigir apresentação de 

provas e documentos, interrogar os acusados e exigir dos interrogados um juramento. Cabe ainda ao 

Tribunal o poder de condenar um acusado reconhecidamente culpado à morte ou a qualquer outra 

pena que considerar justas. 

 

3.2 DAS ACUSAÇÕES19 

Com relação aos crimes suscitados durante o julgamento, estes foram separados em três 

classes: os crimes da classe A envolviam os crimes contra a paz, os da classe B envolviam crimes de 

guerra e os da classe C crimes contra a humanidade. 

Mesmo diante da existência de militares e civis que supostamente praticaram os crimes de 

guerra e crimes contra a humanidade, era requisito para ser levado a julgamento que o réu tivesse 

cometido, pelo menos, os crimes da classe A, ou seja, crimes contra a paz.20 

Neste diapasão, os 28 réus responderam ao tribunal, necessariamente, com relação a 

conspiração mundial contra a paz. Com relação aos crimes contra a humanidade, crimes de guerra e 

de ter provocado a agressão contra os aliados, estes foram adjacentes a classe principal. É mister 

ponderar que apenas 25 foram efetivamente julgados pelo tribunal, pois ShumeiOkawa foi retirado 

do rol dos réus por apresentar problemas mentais e Yosuke Matsuoka e OsamiNagano por terem 

morrido de causas naturais antes da inauguração do tribunal.21 

 

Embora o Japão estivesse entre os signatários da Convenção de Genebra de 1929 sobre o tratamento 

de prisioneiros de guerra, alguns eventos supostamente tidos como hediondos foram levantados no 

tribunal. Exempli gratia, os prisioneiros das Filipinas capturados em abril de 1942, em Bataan, e a 

                                                           
19 É válido deixar claro que durante a explanação desse capítulo, acusação é sinônimo de contagem, tendo sido usado o 

segundo apenas para não massificar por demais a leitura. 
20SEGUCHI, Erika. Breves considerações sobre a situação do Japão no ano de 1945 e no período inicial do pós II Guerra 

Mundial, e a decisão dos aliados em criar o Tribunal Militar Internacional para o extremo oriente – TMIEO (Tribunal de 

Tóquio). Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 11(21), p. 85, jul.- dez. 2011. 
21THE AMERICAN PEOPLE (Org.). The Tokyo War Crimes Trials. Disponível 

em:<http://www.pbs.org/wgbh/amex/macarthur/peopleevents/pandeAMEX101.html>. Acessoem: 25 mar. 2017. 
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morte de 16 pilotos norte-americanos em 1945. O processo também revelou supostos crimes contra 

civis nas zonas ocupadas e, especialmente, na China; a partir de 1931.  

Em 12 de novembro de 1948, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente iniciou 

o rol de condenações. Entretanto, as execuções precisaram ser adiadas em razão dos recursos 

interpostos pelos defensores ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América. O Supremo 

Tribunal examinou o recurso e em 20 de dezembro lançou sua resposta em um comunicado, in verbis: 

O General MacArthur foi escolhido e atua como comandante supremo das forças 

aliadas. O Tribunal Militar foi estabelecido pela Assembleia Geral como o órgão 

executivo das Forças Aliadas. Sendo assim, a Corte dos Estados Unidos da América 

não tem poder ou autoridade para rever, confirmar, rejeitar ou cancelar a 

sentença. Por isso, rejeita-se o pedido.22 

 

 

3.2.1 Crimes Contra a Paz – Classe A 

 

As seguintes cinquenta e duas contagens fazem referência às acusações que perpassam pelos 

crimes contra a paz, sendo atos pelos quais cada réu foi individualmente responsável, de acordo com 

a Carta do Tribunal Militar para o Extremo Oriente23, e de acordo com o Direito Internacional. É 

salutar que se diga que as contagens abaixo foram trazidas a este documento em seu inteiro teor, livre 

de qualquer julgamento valorativo. 

Os crimes de "Classe A" foram reservados para quem participou de uma conspiração conjunta 

que deu início, conduziu a uma guerra e foram trazidos contra aqueles nos órgãos de tomada de 

decisão mais altos. 

A primeira contagem de acusação aduzia que todos os réus, juntamente com outras pessoas, 

entre 1 de janeiro de 1928 e 2 de setembro de 1945, que participaram como líderes, organizadores, 

instigadores ou estiveram na formulação ou execução de um plano comum ou conspiração, são, 

portanto, responsáveis por todos os atos praticados por si ou por qualquer pessoa. 

                                                           
22THE AMERICAN PEOPLE (Org.). The Tokyo War Crimes Trials. Disponível 

em:<http://www.pbs.org/wgbh/amex/macarthur/peopleevents/pandeAMEX101.html>. Acesso em: 25 mar. 2017. 
23Carta de Acusação – Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Disponível em: 

<http://werle.rewi.hu-berlin.de/tokio.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2017. 
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A segunda contagem complementava a contagem anteriormente citada, do ponto de vista de 

que o objeto de tal plano ou conspiração do Japão eram os campos militares, políticos e econômicos 

das províncias de Liaoning, Kirin, Heilungkiang e Jehol, partes da República da China, quer 

diretamente quer estabelecendo um Estado separado sob o controle do Japão e, para esse efeito advir 

guerra declarada ou não declarada ou guerras de agressão ou guerras em violação do Direito 

internacional, tratados, acordos e garantias, contra a República da China. 

A contagem três tratava sobre as guerras de agressão ou guerras em violação ao direito 

internacional, tratados, acordos e garantias, contra a República da China. 

A quarta contagem referia-se as guerras de agressão ou guerras em violação ao direito 

internacional, tratados, acordos e garantias contra os Estados Unidos da América. A expressão 

“CommonwealthofNations” era usada pela acusação para incluir o Reino Unido da Grã-Bretanha e 

da Irlanda do Norte, a comunidade da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul, Índia, 

Birmânia, Maly, e todas as outras partes do Império Britânico não representadas separadamente. 

Além disso, a República Francesa, o Reino dos Países Baixos, a República Popular da China, 

República Portuguesa, Reino da Tailândia, Comunidade das Filipinas e da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, ou as que poderiam opor-se a esse propósito. 

 Todos os Demandados juntamente com várias outras pessoas, entre 1 de Janeiro de 1928 e 2 

de setembro de 1945, que participaram como líderes, organizadores, instigadores na formulação ou 

execução de um plano comum ou conspiração, e foram responsáveis por todos os atos praticados por 

eles próprios ou por pessoa em plano. 

O objetivo desse plano ou conspiração era que a Alemanha, a Itália e o Japão assegurassem o 

domínio militar, político e econômico de todo o mundo, tendo dominação especial em sua própria 

quota, e a esfera do Japão cobrindo a Ásia Oriental, Oceanos Pacífico e Índico e todos os países e 

ilhas existentes na região ou, para esse efeito, ajudaram-se mutuamente a guerra não declarada ou 

guerras de agressão, e guerras ou guerras em violação do Direito, tratados, acordos e garantias, contra 

qualquer país que se opôs a esse fim, e particularmente contra os Estados Unidos da América, a 

Comunidade Britânica de Nações, a República do Reino dos Países Baixos, República da China, 

República Portuguesa, da Tailândia, da Comunidade das Filipinas e da União dos Estados Repúblicas 

Socialistas. Eis a contagem de número cinco.  
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A contagem seis recaia sob quem planejou e preparou uma guerra de agressão e uma guerra 

em violação ao direito internacional, tratados, acordos e garantias, contra a República da China. 

Desse modo, a sétima contagem explanava acerca de quem planejou e preparou uma guerra 

de agressão e uma guerra em violação do direito internacional, tratados, acordos e garantias, contra 

os Estados Unidos da América. 

A oitava contagem perpassava pelo mesmo sentido da contagem anterior, todavia, operava 

contra o Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e todas as partes da Comunidade Britânica 

das Nações não sujeito de contagens separadas nesta Acusação. 

Por conseguinte, a nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima 

quarta, décima quinta, décima sexta, décima sétima contagem, ainda no mesmo bordo da contagem 

anterior, contudo, contra o Commonwealth da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, índia, Filipinas, 

Reino dos países baixos, República da França, Reino da Tailândia, União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, respectivamente. 

 A décima oitava contagem traz um novo tipo de acusação, expondo que os réus ARAKI, 

DOHIHARA, HASHIMOTO, HIRANUMA, ITAGAKI, KOISO,MINAMI, OHAWA, 

SHIGEMITSU, TOJO E UMEZU, no dia 18 de setembro de 1931, iniciaram uma guerra de agressão 

e uma guerra em violação da leis, tratados, acordos e garantias, contra a República da China. 

A décima nova contagem aduz que os réus ARAKI, DOHIHARA, HASHIMOTO, HATA, 

HIRANUMA, HIROTA,HOSHINO, ITAGAKI, MAYA, KIDO, MATSUI, MUTO, SUZUKI, TOJO 

E UMEZU, em 7 de julho de 1937, iniciaram uma guerra de agressão e uma guerra em violação 

doDireito internacional, tratados e garantias dos tratados, contra a República daChina. 

 A vigésima contagem dispõe acerca dos réus DOHIHARA, HIRAUNMA, HIROTA, 

HOSHINO, KAYA, KIDO,KIMURA, MUTO, NAGANO, OKA, OSHIMA, SATO, SKIMADE, 

SUZUKI, TOGOE TOJO, que em7 de dezembro de 1941, iniciaram uma guerra de agressão e uma 

guerra em violação da legislação internacional. 

 A vigésima primeira contagem trata dos mesmos réus da acusação acima, onde em torno do 

dia 7 de Dezembro de 1941, iniciaram guerra de agressão e uma guerra em violação do direito 

internacional, tratados, acordos e garantias, contra a Commonwealth das Filipinas. 
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Ainda na mesma esteira dos réus da vigésima contagem, que no dia 7 de dezembro de 1941, 

iniciaram uma guerra de agressão e uma guerra em violação do direito internacional, tratados, acordos 

e garantias, agora contra a Comunidade Britânica de Nações. É a vigésima segunda contagem. 

A vigésima terceira contagem cita ARAKI, DOHIRARA, HIRANUMA,HIROTA, 

HOSHINO, ITAOAKI, KIDO, MATSUOKA, MUTO, SAGANO, SHIGEMITSUE TOJO, que no 

dia 22 de setembro de 1940, iniciaram uma guerra de agressão e uma guerra em violação do direito 

internacional, tratados, acordos e garantias, contra a República da França. 

A vigésima quarta acusação faz referência aos mesmos réus da vigésima contagem que 

iniciaram uma guerra de agressão e uma guerra em violação do direito internacional, tratados, acordos 

e garantias, contra o Reino da Tailândia. 

Os réus ARAKI, DOHIHARA, HATA, HIRANUMA, HIROTA, HOSHINO, ITAGAKI, 

KIDO, MATSUOKA, MATSUI, SHIGENITSU e SUZUKI, durante julho e agosto de 1938, 

iniciaram uma guerra de agressão e uma guerra em violação do direito internacional, tratados, acordos 

e garantias, que atacaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na área do Lago Khasan. É a 

vigésima quinta contagem. 

Os réus ARAKI, DOHIHARA, HATA, HIRANUMA, ITAGAKI, KIDO, KOISO,MATSUI, 

MATSUOKA, MUTO, SUZUKI, TOGO, TOJO e UMEZU, durante o verão de 1939, iniciaram uma 

guerra de agressão e uma guerra em violação das leis, tratados, acordos e garantias, atacando o 

território da República Popular da área do rio Khalkhin-Gol. É a vigésima sexta acusação. 

Todos os réus entre 18 de setembro de 1931 e 2 de setembro, 1945, que travaram uma guerra 

de agressão e uma guerra em violação do direito internacional, tratados, acordos e garantias contra a 

República da China. É o que consta na vigésima sétima contagem. 

Segundo a vigésima oitava contagem, restam acusados todos os réus entre 7 de julho de 1937 

e 2 de setembro de 1945, que iniciaram uma guerra de agressão e uma guerra em violação ao direito 

internacional, tratados, acordos e garantias, contra a República da China. 

Todos os réus entre 7 de Dezembro de 1941 e 2 de Setembro de 1945, que travaram uma 

guerra de agressão e uma guerra em violação ao direito internacional, tratados, acordos e garantias 

contra os Estados Unidos da América. É a vigésima nona acusação.  
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A trigésima contagem tratava que todos os réus entre 7 de Dezembro de 1941 e 2 de Setembro 

de 1945, travaram uma guerra de agressão e uma guerra em violação ao direito internacional, tratados, 

acordos e garantias, contra a Commonwealth das Filipinas. 

A trigésima primeira, trigésima segunda e trigésima quarta contagem, sob os mesmos moldes 

da acusação anterior, diferenciava apenas em ser contra a Comunidade Britânica de Nações, Reino 

dos Países Baixos e o Reino da Tailândia, respectivamente. 

Os réus ARKI, DOHIHARA, HIRANUMA, HIROTA, HOSHINO, ITAGAKI,KIDO, 

MATSUCKA, MUTO, NAGANO, SHIGEMITSU e TOJO, após 22 de setembro de 1940, travaram 

uma guerra de agressão e uma guerra ao Direito internacional, tratados, acordos e garantias, contra a 

República da França. Eis a trigésima terceira contagem. 

A trigésima quinta contagem cita os mesmos réus da vigésima quinta contagem, diferenciando 

em ser, nesse caso, contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

A trigésima sexta acusação trata dos mesmos réus da vigésima sexta acusação, onde durante 

o verão de 1939, travaram uma guerra de agressão em violação ao direito internacional, tratados, 

acordos e garantias contra a República Popular da Mongólia e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 

Por conseguinte, a continuação das contagens a partir da trigésima sétima acusação tratou 

apenas sobre as mortes. Sendo assim, as seguintes acusações ficaram assentadas em crimes de 

assassinato e conspiração para assassinato, sendo atos pelos quais cada uma delas foram 

individualmente responsáveis, sendo ao mesmo tempo crimes contra a paz, guerra e crimes contra a 

humanidade, contrariamente a todos os parágrafos do Artigo 5 da Carta do tribunal, do Direito 

Internacional e das leis internas de todos os países onde foi cometido, incluindo o Japão. 

 Diante disso, os réus, na trigésima sétima contagem, DOHIHARA, HIRANUMA, HIROTA, 

HOSHINO, KAYA, KIDO, KIMURA, MUTO, NAGANO, OKA, OSHIMA, SATO,SHIMADA, 

SUZUKI, TOGO E TOJO, juntamente com várias outras pessoas entre1º de junho de 1940 e 8 de 

dezembro de 1941, participaram como líderes, organizadores, instigadores ou cúmplices na 

formulação ou execução de um plano comum ou conspiração e são responsáveis por todos os atos 

praticados por eles mesmos ou por qualquer pessoa em execução desse plano. 
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O objeto de tal plano ou conspiração era matar ilegalmente as pessoas, iniciando hostilidades 

ilegais contra os Estados Unidos da América, a Comunidade das Filipinas, a Comunidade Britânica 

de Nações Unidas, o Reino dos Países Baixos e o Reino da Tailândia, e permitir, causar que as forças 

armadas do Japão atacassem a territórios, navios e aviões das referidas nações ou algumas delas.  

Os réus DOHIHARA, HIRANUMA, HIROTA, HOSHIMO, KAYA, KIDO, KIMURA, 

MATSUOKA, MUTO, NAGANO, OKA, OSHIMA, SATO, SHIMADA, SUZUKI, TOGO E TOJO, 

juntamente com várias outras pessoas entre o 1ºjunho de 1940 e 8 de dezembro de 1941, participaram 

como líderes, organizadores, instigadores ou cúmplices na formulação da execução de um plano 

comum ou de conspiração e são responsáveis por todos os atos praticados por eles mesmos ou por 

qualquer pessoa em execução desse plano. 

O objeto de tal plano ou conspiração era ilegalmente matar e assassinar as pessoas, iniciando 

hostilidades ilegais contra os Estados Unidos da América, a Comunidade das Filipinas, a Comunidade 

Britânica de Nações Unidas, o Reino dos Países Baixos e o Reino da Tailândia, e ilegalmente, 

causando e permitindo que as forças armadas do Japão atacassem a território, navios e aviões das 

referidas nações ou alguns deles. 

 A trigésima nona contagem recaiu sobre os mesmos réus da contagem acima, nas 

circunstâncias da trigésima sétima e oitava acusação, ordenando, causando e permitindo que as forças 

armadas do Japão atacassem a território, navios e aviões dos Estados Unidos da América, com os 

quais a nação do Japão estava então em paz, em Pearl Harbor, território do Havaí, no dia 7Dezembro 

de 1941. 

 A quadragésima contagem trata sobre os réus dispostos na trigésima oitava acusação, nas 

circunstâncias alegadas na trigésima sétima e oitava contagem, ordenando, causando e permitindo 

que as forças armadas do Japão atacassem a território e aviões da Comunidade Britânica de Nações, 

com os quais a nação do Japão estava então em paz, em Kota Bahru, Kelantan, em 8 de dezembro de 

1941. 

Os mesmos réus da trigésima oitava contagem, nas circunstâncias alegadas na trigésima 

sétima e oitava acusação, ordenando, causando e permitindo que as forças armadas do Japão 

atacassem a território, navios e aviões da Comunidade Britânica de Nações, com os quais o Japão 

estava então em paz, em Hong Kong, a 8 de dezembro de 1941. Eis a quadragésima primeira 

contagem. 
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 Os mesmos réus da trigésima oitava contagem, nas circunstâncias alegadas na trigésima 

sétima e oitava acusação que ordenaram, causaram e permitiram que as forças armadas do Japão 

anexassem um navio da Comunidade Britânica de Nações, com o qual as nações e o Japão estavam 

em paz, em Xangai, em 8 de dezembro de 1941, que assassinaram ilegalmente três membros da Forças 

da Commonwealth britânica das Nações, cujos nomes são atualmente desconhecidos. 

Os mesmos réus da trigésima oitava contagem, nas circunstâncias alegadas na trigésima 

sétima e oitava acusação ordenando, que causaram e permitiram que as forças armadas do Japão 

atacassem a território da Comunidade das Filipinas, com o qual a nação do Japão estava até então em 

paz, onde em Davao, no dia 8 de dezembro de 1941, matou e assassinou ilegalmente certos membros 

das forças armadas dos Estados Unidos e das forças armadas e civis da Comunidade dos Estados 

Filipinas, cujos nomes e números são atualmente desconhecidos. É o que expõe a quadragésima 

terceira contagem. 

A quadragésima quarta contagem aduz que todos os réus juntamente com várias outras pessoas 

entre 18 de setembro de1931 e 2 de setembro de 1945, participaram como líderes, organizadores, 

instigadores ou cúmplices na formulação ou execução de um plano comum ou conspiração, e são 

responsáveis por todos os atos praticados por eles mesmos ou por qualquer pessoa. 

O objetivo desse plano ou conspiração era conseguir e permitir o assassinato em escala de 

prisioneiros de guerra, membros das forças armadas dos países em oposição ao Japão, que poderia 

entregar as armas, e civis, que poderiam estar no poder do Japão em terra ou no mar, em territórios 

ocupados pelo Japão, e tripulações de navios destruídos pelas forças japonesas, em perseguição cruel 

da vitória nas guerras ilegais em que o Japão foi, ou seria, durante o referido período. 

Os réus ARAKI, HASHIMOTO, HATA, HIRANUMA, HIROTA, ITAGAKI, KAYA, 

KIDO, MATSUI, MUTO, SUZUKI e UMEZU, em 12 de Dezembro de 1937, em dias sucessivos, 

ordenando ilegalmente, causando e permitindo que os armados das forças do Japão atacassem a 

cidade de Nanquim em violação dos artigos do Tratado, ainda, mataram ilegalmente milhares de civis 

e desarmaram soldados da República da China, cujos nomes e número são atualmente desconhecidos. 

Eis a quadragésima quinta acusação. 

A quadragésima sexta contagem trata dos mesmos réus citados acima, onde em 21 de outubro 

de 1938 e sucessivos dias, ordenaram ilegalmente, causando e permitindo que as forças armadas do 

Japão atacassem a cidade de Canton em violação do tratado e matassem os habitantes de forma 
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contrária ao direito internacional, ainda, o assassinato ilegal de um grande número de civis e soldados 

desarmados da República da China, cujos nomes e números são atualmente desconhecidos. 

Os mesmos réus da quadragésima quinta acusação, antes de 27 de outubro de 1938, e em dias 

seguintes, ordenaram ilegalmente, causaram e permitiram que as forças armadas do Japão atacassem 

a cidade de Hankow em violação dos artigos do tratado e ao abate dos habitantes contrários ao direito 

internacional, mortos ilicitamente e o assassinato de um grande número de civis e soldados 

desarmados da República da China, cujos nomes e número são atualmente desconhecidos. É o 

exposto na quadragésima sétima contagem. 

Os réus HATA, KIDO, KOISO, SATO, SHIGEMITSU, TOJO E UMEZU, antes de 18 de 

junho de 1944, e nos dias seguintes, ordenaram ilegalmente, causaram e permitiram que as forças 

armadas do Japão atacassem a cidade de Changsha em Violação dos artigos do Tratado mencionados 

no n.º 2 do presente, matando habitantes contrários ao direito internacional e causaram a morte ilegal 

de milhares de civis e soldados desarmados da República da China, cujos nomes e número são 

atualmente desconhecidos. Trata da quadragésima oitava contagem. 

A quadragésima nona acusação tratava dos mesmos réus da contagem acima, antes do 8 de 

agosto de 1944, e em dias seguintes, ordenaram ilegalmente, causaram e permitiram que as forças 

armadas do Japão atacassem a cidade de Hengyang na província de Hunan em violação dos artigos 

do Tratado mencionados no n.º 2 do presente Estatuto, para abater os habitantes contrários ao direito 

internacional, e causaram ilegalmente um grande número de civis e soldados desarmados da 

República da China, cujos nomes e números estão desconhecido. 

 A quinquagésima contagem trata dos réus expostos acima, antes de 10 de novembro de 1944, 

e em dias seguintes, ordenaram ilegalmente, causaram e permitiram que as forças armadas do Japão 

atacassem as cidades de Kweilin e Liuchow na província de Kwangsi em violação dos artigos do 

tratado mencionados no n.º 2 do presente e aos habitantes contrários ao direito internacional, mataram 

ilegalmente civis e soldados desarmados da República da China, cujos nomes e número são 

atualmente desconhecidos. 

Os réus ARAKI, DOHIHARA, HATA, HIRANUMA, ITAGAKI, KIDO, KOISO, MATSUI, 

MATSHOKA, MUTO, SUZUKI, TOGO, TOJO E UMEZU, ordenaram, causaram e permitiram que 

as forças armadas do Japão atacassem os territórios da Mongólia e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, com a qual a nação do Japão estava até então em paz. Na região do rio Khalkhin-Col, no 
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verão de 1939, mataram ilegalmente certos membros das forças armadas da Mongólia e União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, cujos nomes e número são atualmente desconhecidos. É o que 

dispõe a quinquagésima primeira contagem.  

Por fim, a quinquagésima segunda contagem aduz que os réus ARAKI, DOHIHARA, HATA, 

HIRANUMA, HIROTA, HOSHINO, ITAGAKI, KIDO, MATSUOKA, MATSUI, SHIGEMITSU, 

SUZUKI E TOJO, causaram e permitiram que as forças armadas do Japão atacassem o território da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o qual o Japão estava em paz. Na região do Lago 

Rhosan nos meses de julho e agosto de 1938 mataram ilegalmente determinados membros das forças 

armadas da União Repúblicas Socialistas Soviéticas, cujos nomes e número são atualmente 

desconhecidos. 

 

 

3.2.2 Crimes de Guerra e Crimes contra a Humanidade: Classe B e Classe 

C 

Ademais, em outro sentido, é mister explanar os crimes de classe B e C, embora não estejam 

no mérito da simulação, podem ser suscitados a nível de informação e esclarecimentos. 

Sendo assim, os crimes de "Classe B", ou crimes de guerra, foram reservados para aqueles 

que cometeram as chamadas atrocidades "convencionais" ou crimes contra a humanidade. Ou seja, 

compreende a partir do momento em que uma das partes em conflito ataca voluntariamente objetivos 

(tanto humanos como materiais) não-militares. Um objetivo não-militar 

compreende civis, prisioneiros de guerra e feridos. 

O não cumprimento dos tratados internacionais, exempli gratia, as Convenções de Genebra, 

também é considerado como crime de guerra. 

 Já com relação aos crimes de "Classe C”, crimes contra a humanidade, foram reservados para 

aqueles que realizaram" o planejamento, ordenação, autorização de transgressões. Crime contra a 

humanidade é uma locução concernente ao direito internacional que descreve atos que são 

discricionariamente cometidos como parte de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prisioneiro_de_guerra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%B5es_de_Genebra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional


 

 
34 

população. Diferente dos crimes de guerra, os crimes de classe C podem ser cometidos tanto em 

tempos de paz quanto de guerra, independente de esporadicidade. 

Exemplos como, extermínio, assassinatos, massacres, punições extrajudiciais, 

desaparecimentos forçados, prisões injustas, estupro, escravidão – tortura e 

repressão política ou racial podem ser considerados crimes contra a humanidade, caso praticados de 

forma generalizada ou sistemática. 

Assim como os crimes de “Classe A”, as contagens de acusação referentes aos crimes de 

guerra e aos crimes contra a humanidade, tem responsabilidade individual, nos termos do artigo 5.º 

e, em especial, as alíneas b e c da Carta do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, e 

de acordo com o Direito Internacional. 

 

4 O BANCO DOS RÉUS 

 

 

4.1 IWANE MATSUI 

Nasceu na cidade de Nagoya, atual província de Aichi, Japão, em 27 de julho de 1878. Sua 

linhagem familiar o institui como o sexto filho de uma família que apresentava como patriarca a 

figura de um respeitado samurai, Takekuni Matsui, ao qual fazia-se atribuído o título de guardião dos 

patrimônios do lorde feudal de Owari e, ainda, acadêmico em estudos chineses clássicos, durante o 

período que ficou conhecido na história do Japão como Xogunato Tokugawa – 1600 a 1868.  

Por iniciativa própria, motivado pela defasada situação financeira de sua família, ao termino 

de sua educação primária, optou por dar início a carreira militar na Escola Preparatória Militar 

Central, em novembro de 1893, cujas taxas institucionais compreendiam valores de menor amplitude. 

Três anos depois – 1896 - teve sua aplicação aceita e transferência efetivada para a Academia Militar 

Imperial Japonesa, onde terminou por se graduar no ano de 1897. Em junho de 1898, teve seu patamar 

elevado a tenente e, dois anos depois, promovido para primeiro tenente.  

Em 1901, seu reconhecimento intelectual o levou a ingressar na Faculdade de Guerra do 

Exército, instituição de renome e cuja participação seletiva elegia apenas os estudantes mais 

proeminentes que vinham a se candidatar. Entretanto, a duração de sua intitulação estudantil, neste 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Genoc%C3%ADdio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Puni%C3%A7%C3%A3o_extrajudicial&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desaparecimento_for%C3%A7ado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estupro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Repress%C3%A3o_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo
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momento, veio a ser rapidamente revogada devido à emergência da guerra Russo-Japonesa (1904-

1905) que resultou na suspenção das atividades do órgão educacional formador.24 

Durante este período, serviu como comandante da companhia imperial japonesa, em combate 

na unidade do 6° regimento, atuando, principalmente, no primeiro combate armado de maior 

relevância do conflito, chamado de Batalha de Liaoyang – Nordeste da China. Ao final da guerra, 

Iwane Matsui retomou seus estudos na Faculdade de Guerra do Exército, onde, em novembro de 

1906, graduou-se, recebendo, ainda, o título e honraria de aluno laureado. 

A influência de seu pai, e os conhecimentos por ele transmitidos, incitaram no jovem Matsui 

a aptidão e o desejo de conhecimento para com a cultura chinesa. Durante sua educação militar, optou 

por estudar e aprofundar-se nos estudos clássicos e ao domínio da língua sínica. Possuía, enquanto 

figura de caráter ideológico, a imagem de Sei Arao (1858-1896), oficial militar de sua cidade natal, 

cujo pensamento Pan-asiático encontrou solo fértil na psique do então comandante.  

Tal corrente ideológica compreendia a crença em um estado de cooperativismo asiático, sob 

o regimento hegemônico Japonês, cujas finalidades instituíam-se, principalmente, em uma forma de 

estancar a invasão imperialista ocidental no extremo oriente e em uma maior integração econômica 

com a China.  

Durante o intervalo de 1907 a abril de 1911, por requisição própria, serviu em Beijing e 

Shanghai, China, como assessor do departamento diplomático militar. Neste período, em novembro 

de 1909, teve seu patamar elevado a Major. 

 Em 1913 e 1914, visitou a Indochina Francesa e a Europa como representante do Exército 

Japonês, retornando, em dezembro de 1915, a Shanghai, como oficial residente, lá permanecendo, na 

efetivação de seus ofícios, até o ano de 1919. Durante o ano de 1918, teve seus títulos e posições 

oficiais dentro da hierarquia militar atualizados por duas vezes, passando de major a coronel, em 

julho, e tendo sido promovido, uma outra vez, a tenente coronel, em agosto. Neste mesmo ano, teve-

se incorporado ao 22° regimento da infantaria.  

Mais tarde, durante 1919 e 1921, esteve imbuído da patente de oficial comandante do 29° 

Regimento. Em 1921, foi integrado a companhia da Força Expedicionária de Vladivostok e enviado 

                                                           
24Iwane Matsui. World War II Database.Disponível em: <http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=707>. 

Acessoem: 18 mar. 2017. 
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a Sibéria, leste da Rússia, na finalidade de combater às frentes do Exército Vermelho Bolchevique, 

retornando à China, em 1922, onde permaneceu até 1924, servindo como chefe da Agencia de 

Serviços Especiais de Harbin, unidade de inteligência, Manchúria. Em 1923, foi promovido ao ranque 

de major general.  

Entre 1924 e 1925, atuou como oficial comandante da 35° Brigada de Infantaria, tendo, ao 

termino deste ano último, sido consagrado chefe do 2° Gabinete Administrativo do Exército. No mês 

de julho de 1927, foi promovido ao cargo de tenente general. Em 1928, teve sua função dentro do 

Gabinete Administrativo direcionada para as relações com os militares europeus. No ano seguinte, 

foi encarregado do comando da 11° Divisão, tendo retornado à sua função de supervisão estratégica 

no gabinete, em dezembro de 1931. 

 Participou, no intervalo que compreende de dezembro de 1931 a agosto de 1932, como 

membro da delegação japonesa no que se refere à Conferencia de Desarmamento em Genebra. Entre 

março e julho de 1933, esteve presente como membro do Supremo Conselho de Guerra. Durante 

agosto de 1933 e julho de 1934, atuou como oficial comandante do Exército de Taiwan, havendo, em 

abril deste último ano, sido consagrado com a Ordem do Sol Nascente, 1° Classe. Partindo de agosto 

de 1934 até sua aposentadoria, em 1935, serviu, novamente, como membro do Supremo Conselho de 

Guerra.25 

Em julho de 1937, quando a proporção dos conflitos armados passou a ter maiores magnitudes 

- o que se fez demarcado pelo incidente conhecido como Batalha da Ponte Marco Polo - o Governo 

Japonês decidiu enviar duas novas frentes de combate para expulsar os exércitos chineses do território 

de Xangai, que ficaram conhecidas como Forças Expedicionárias de Xangai.26 

Devido aos baixos números de oficiais generais ativos, o Gabinete Administrativo do Exército 

optou pela indicação de agentes que estivessem registrados na reserva para liderar os exércitos e, em 

15 de agosto, IwaneMatsui teve sua aposentadoria revogada, retornando às frentes armadas como o 

chefe da Força Expedicionária de Xangai.  

Em 7 de novembro, foi, ainda, indicado como comandante do Exército da Área Central da 

China - uma nova configuração que tinha como objetivo a união da Força Expedicionária de Xangai 

                                                           
25 Masahiro Yamamoto, Nanking: Anatomy of an Atrocity (Westport, Connecticut: Praeger, 2000), 49–50, 58.  
26Torsten Weber, "The Greater Asia Association and Matsui Iwane," in Pan-Asianism: A Documentary History, Volume 

2, eds. Sven Saaler and Christopher Szpilman (Lanham: Rowman & Littlefield, 2011), 140–141. 
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e a 10° frente militar sob a liderança de um só comandante - no encargo de efetivar a conquista da 

parcela central da China, que se estendia de Xangai à capital de Nanquim.  

No dia 1 de dezembro, o Gabinete Geral do Exército aprovou a operação que compreendia a 

marcha contra Nanquim. 

Durante meados de 05 a 15 de dezembro, Matsui foi retirado das linhas de frente devido à 

doença de caráter infectocontagiosa, tendo sido transferido para a cidade de Suzhou, ainda nas 

proximidades dos campos de batalha, continuando a exercer sua função de comandante do leito que 

o abrigava. No dia 9 deste mês, ordenou que um "Ato de rendição" fosse levado por transporte aéreo 

à Nanquim, entretanto, como não houve resposta do exército chinês, no dia seguinte, foi dado o 

comando de invasão massiva da cidade.27 

Em 1945, o Tribunal Militar Internacional do extremo oriente acusou IwaneMatsui pelo 

cometimento de crimes de guerra, no que diz respeito ao conhecimento das atrocidades supostamente 

cometidas por suas tropas na ocupação de Nanquim.  

Iwane Matsui foi acusado dos crimes: 1, 19, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 52, 52 54 e 55. 

 

4.2 SEISHIRO ITAGAKI 

Nasceu na cidade de Morioka, capital do condado de Iwate, Japão. Sua linhagem sanguínea o 

insere em uma classe de antigos samurais que serviam os senhores feudais do clã Nabu, nos domínios 

estruturais de sua cidade natal. 

Formou-se na Academia do Exército Japonês no ano de 1904 e, pouco depois, foi enviado as 

linhas de frente da guerra Russo-Japonesa, tendo sido retirado dos campos de batalha no ano seguinte.  

Entre 1924 e 1926, serviu como assessor militar da embaixada japonesa no território chinês. 

De 1926 a 1927, se fez membro participante do Gabinete Administrativo do Exército, tendo, neste 

                                                           
27Hattori Satoshi and Edward J. Drea, "Japanese operations from July to December 1937," in The Battle for China: 

Essays on the Military History of the Sino-Japanese War of 1937–1945, eds. Mark Peattie et al. (Stanford, California: 

Stanford University Press, 2011), 169–176. 
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último ano, sido nomeado oficial comandante da 33° Brigada de Infantaria da 10° Divisão, localizada 

na China.  

Durante 1928 e 1929, serviu no 33° Regimento de Infantaria do Exército de Kwantung, no 

qual, em 1931, recebeu o título de Chefe da Seção de Inteligência deste regimento. Mais tarde, neste 

mesmo ano, atuou como partícipe no desenvolvimento estratégico do Incidente de Mukden - quando 

exércitos chineses foram responsabilizados por explodir linhas ferroviárias de domínio japonês - cuja 

relevância se fez manifesta enquanto estopim para a ocupação do território da Manchúria, nordeste 

da China, por exércitos japoneses.28 

 Entre 1932 e 1934, serviu como assessor militar do referido “regime fantoche29”, Manchukuo, 

quando, ao término deste último ano, foi promovido ao cargo de vice chefe operacional do Exército 

de Kwantung, e, posteriormente, em 1936, escalado ao posto de chefe de gabinete. Durante os anos 

que se seguiram, 1937 e 1938, Itagaki esteve atuante como oficial comandante da 5° Divisão na 

China, onde, de fato, envolveu-se em múltiplos conflitos que sucederam os momentos iniciais da 

Segunda Guerra Mundial na Ásia, tal como a Batalha de Beijing e Tianjin.  

No intervalo de junho de 1938 a agosto de 1939, havendo retornado ao território japonês, 

serviu como Ministro de Guerra sob o comando do Primeiro Ministro Konoe Fumimaro e Hiranuma 

Kiichiro. Sua atuação neste ofício, em dezembro de 1938, o levou a ser partícipe no Conselho dos 

Cinco Ministros – conselho de mais alta hierarquia para tomada de decisões no Japão - ainda sob a 

liderança do então Primeiro Ministro, que obteve como resolução, proposta por Seishiro Itagaki, fruto 

da política de Konoe´s HakkoIchu ("Todo o mundo sob um teto"), a proibição da deportação de judeus 

em solo japonês, estendendo, ainda, sua efetividade para territórios ocupados na China e Coréia.30 

Itagaki esteve de volta ao solo chinês entre 1939 e 1941, imbuído do cargo de chefe de 

gabinete do Exército Expedicionário da China. Entretanto, a derrota japonesa para as forças do 

Exército Vermelho Soviético em Nomanhan – fronteira entre Manchúria e Mongólia – no verão de 

1939, afetou profundamente sua carreira militar, o levando a ser transferido para o comando do 

Exército Escolhido, na Coréia, até então considerado cargo de baixa relevância. Em abril de 1945, foi 

                                                           
28SeishiroItagaki. World War II Database.Disponível em: <http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=64>. Acesso 

em: 18 mar. 2017 
29 O termo é utilizado para designar um Estado ou forma de governo que tem sua existência e interesses condicionados a 

uma outra nação. É a manifestação de uma dependência política,econômica e estratégica em âmbito internacional. 

Caracteriza, ainda, ações intervencionistas pautadas em objetivos ofensivos de essência imperialista. 
30Ammenthorp, Steen. "ItagakiSeishiro". The Generals of World War II.Disponível em: 

<http://www.generals.dk/general/Itagaki/Seishir%C5%8D/Japan.html> Acesso em: 18 de março de 2017. 
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transferido para o Exército da Sétima Área, atuando em territórios pertencentes a Singapura e 

Malásia. 

Em 12 de setembro de 1945, Seishiro Itagaki comandou a rendição das forças japonesas, no 

sudeste asiático, ao almirante britânico Louis Mountbatten. 

Após o termino da guerra, foi levado em custódia pelo Supremo Comando das Potencias 

Aliadas e acusado por crimes de guerra, mais especificamente, sua colaboração na tomada da 

Manchúria pelos exércitos japoneses, a empreitada de caráter ofensivo contra os Aliados durante seu 

ofício como Ministro de Guerra e pelo consentimento para com os tratamentos desumanos oferecidos 

aos prisioneiros de guerra enquanto comandante das forças japonesas no sudeste da Ásia31. 

Seishiro Itagaki: 1,18, 19, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 45, 46, 47, 51,52 e 54. 

 

4.3 GENERAL HIDEKI TOJO 

Nascido Eiku Tojo no ano de 1884 em Tóquio, Japão, foi um dos 25 réus acusados de crimes 

contra a paz no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente32. Tojo era filho de um oficial 

do Exército Imperial Japonês e frequentou a Academia Militar Japonesa, se formando entre os 

melhores de sua turma de 365 alunos. Saiu da Academia como Segundo Tenente. Casou-se em 1909 

com Ito Katsu, filha de um político, com quem teve sete filhos. Em 1915, graduou-se com honras da 

Faculdade de Guerra do Exército Japonês como Capitão.  

Depois da Primeira Grande Guerra, onde serviu ao exército na Europa, Tojo estudou na 

Alemanha e na Suíça, sendo promovido em 1920 ao posto de Major, logo após, em 1924 a Tenente 

Coronel para Coronel em 1928 e em 1934 a Major General, posto no qual comandou a 24º Brigada 

de Infantaria, sendo promovido a Chefe de Pessoal do Exército de Kwangtung em 1937.33 

Levou suas tropas até a província de Hobei, na China, após o início da Guerra Sino-Japonesa. 

Também teve um papel fundamental em utilizar os recursos naturais da Manchúria para alimentar a 

                                                           
31Maga, Timothy P. (2001). Judgment at Tokyo: The Japanese War Crimes Trials. University Press of Kentucky. 
32PROFILE of Hideki Tojo.History Channel.Disponível em: <http://www.historychannel.com.au/articles/profile-on-

hideki-tojo/>. Acesso em: 17 mar. 2017. 
33HIDEKI Tojo. World War II Database. Disponível em: <http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=65>. Acesso 

em: 17 mar. 2017. 
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Indústria Japonesa. Com o seu retorno ao Japão em 1938, foi nomeado Vice-Ministro da Guerra e 

Chefe da Aeronáutica, no ministério de Seishiro Itagaki. Como chefe do programa aeronáutico do 

Japão, adotou medidas agressivas, conduzindo ataques contra a China e a Rússia34.  

 Em 1940, foi nomeado Ministro da Guerra pelo Primeiro Ministro Konoe. Neste cargo, ele 

expandiu ainda mais a Guerra Sino-Japonesa e foi de extrema importância na formação da aliança do 

Japão com a Alemanha e a Itália. As políticas expansionistas japonesas - extremamente influenciadas 

por Tojo - logo acarretaram sanções econômicas ao país do Sol Nascente e, logo em seguida, a um 

embargo na comercialização do petróleo movido por países poderosos como Inglaterra e Estados 

Unidos da América.35 

 As condições para a retirada das reprimendas seriam a libertação dos territórios ocupados pelo 

Japão, principalmente a China, com quem os Estados Unidos mantinham uma relação econômica36. 

Tojo, enquanto Ministro da Guerra, deixou claro suas impressões a respeito das condições norte 

americanas, se colocando contra a retirada das tropas japonesas de tais locais, uma vez que 

enfraqueceria o controle nipônico sobre os países do Pacífico. 

Em outubro de 1941, Konoe renunciou ao posto de Primeiro Ministro e Hideki Tojo foi 

nomeado pelo Imperador Showa como o 40º Primeiro Ministro do Japão. Sua prioridade, assim que 

assumiu o cargo, era a de avaliar se uma guerra era evitável. Após meses de tentativas falhas de 

negociações, Tojo apresentou ao Imperador seus planos bélicos, recebendo assim a aprovação para 

uma guerra contra os Estados Unidos, a Inglaterra e a Holanda. A Guerra do Pacífico teve início em 

7 de dezembro de 1941 com o ataque da força aérea japonesa à base militar americana em Pearl 

Harbor.37 

Como Primeiro Ministro, Tojo assumiu diretamente os comandos dos ministérios de Guerra, 

Relações Internacionais, Comércio, Educação e da Indústria de Munições. Como Ministro da 

Educação, Tojo instituiu uma educação militarizada. Em 1944, assumiu o posto de Comandante 

Chefe imbuído de poderes ditatoriais com a justificativa de assegurar sua posição política. Porém, a 

                                                           
34HIDEKI Tojo. World War II Database. Disponível em: <http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=65>. 

Acessoem: 17 mar. 2017. 
35 TOJO, Hideki. The Diary of Hideki Tojo.Tokyo: Hoseki. 1991. Disponível em: <http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p-

31_tojo.html>. Acesso em: 17 mar. 2017. 
36JAPAN’S desperategamble. Aberdeen Journal. 18 de novembro de 1940. Disponível em: 

<https://www.britishnewspaperarchive.co.uk>. Acesso em: 18 mar. 2017.  
37WORLD War II Timeline.National Geographic.Disponível em: 

<http://www.nationalgeographic.com/pearlharbor/history/wwii_timeline.html>. Acesso em 18 de março de 2017. 

http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=65
https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
http://www.nationalgeographic.com/pearlharbor/history/wwii_timeline.html


 

 
41 

perda dos territórios das Ilhas Mariana e de Saipan enfraqueceram seu governo, fazendo com que, em 

julho de 1944, Tojo entregasse sua carta de renúncia ao Imperador Showa.38 

Com o rendimento do Japão em 1945, Hideki Tojo tentou cometer suicídio atirando contra o 

próprio abdômen, mas sobreviveu, pois, a bala se alojou em seu estômago e passou horas agonizando 

até ser socorrido e preso. Posteriormente foi julgado pelo Tribunal Militar Internacional para o 

Extremo Oriente.39 

Hideki Tojo foi acusado dos crimes 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54 e 55.40 

 

4.3 KOKI HIROTA 

Nasceu em 1878 na cidade de Fukuoka, Japão. Vindo de uma família humilde na qual seu pai 

trabalhava como pedreiro, foi adotado pelos Hirota que o ajudaram academicamente a ingressar na 

Universidade Imperial Japonesa como estudante no curso de Direito.41 Com a conclusão do seu curso 

na universidade, Koki começou a trabalhar no Ministério de Relações Internacionais, com a intenção 

de se tornar um diplomata de carreira.  

Em 1923, ele assumiu o cargo de diretor do departamento da América e da Europa no 

ministério. No meio dos anos 1920 trabalhou na Holanda e serviu como embaixador japonês na União 

Soviética entre 1928 e 1932, antes de ser nomeado Ministro de Relações Internacionais em 193342. 

Durante seu ministério, promulgou os Três Princípios de Hirota que definiam as exigências 

japonesas para com a China. Eram eles: 

1. O abandono da “política Chinesa de jogar um país contra o outro” e 

demonstrações de sincero desejo de Nanquim de cooperar com o Japão. 

                                                           
38HIDEKI Tojo. World War II Database. Disponível em: <http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=65>. Acesso 

em: 17 mar. 2017. 
39HIDEKI Tojo. World War II Database. Disponível em: <http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=65>. Acesso 

em: 17 mar. 2017. 
40 AMÉRICA, Estados Unidos da; CHINA, República da; BRETANHA, Reino Unido da Grã; SOVIÉTICA, União; 

AUSTRÁLIA; CANADÁ; FRANÇA, República da; BAIXOS, Países; ZELÂNDIA, Nova; ÍNDIA, e as FILIPINAS. 

PEÇA DE ACUSAÇÃO. 1946. Disponível em: <http://werle.rewi.hu-berlin.de/tokyo.anklageschrift.pdf>. Acesso em: 

12 dez. 2016. 
41KOKI Hirota, Japan'sForeignMinister. AwesomeStories. Disponível em: 

<https://www.awesomestories.com/asset/view/Koki-Hirota-Japan-s-Foreign-Minister>. Acesso em: 17 mar. 2017. 
42KOKI Hirota. World War II Database. Disponível em: <http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=494>. 

Acessoem: 18 mar. 2017. 
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2. “O reconhecimento de Manchukuo por Nanquim” e a criação do bloco 

econômico Japão-China-Manchukuo. 

3. “Criação de uma frente comum contra os comunistas chineses a propagação 

da Influência Vermelha na China”.43 

 

Em 26 de fevereiro de 1936, um grupo de militares do Exército Imperial Japonês promoveu 

uma tentativa de golpe de estado no governo nipônico, matando oficiais e tomando o controle de 

Tóquio. No entanto, não conseguiram assassinar o então primeiro ministro Keisuke Okada, nem 

assumir o controle do Palácio Imperial. Com o descrédito popular sobre o exército, Hirota Koki foi 

nomeado Primeiro Ministro.44 

Durante seu governo, foi assinado o pacto Anticomintern com a Alemanha e a Itália. Acordo 

que visava o combate à ameaça comunista. A Alemanha passou a reconhecer Manchukuo e 

estabeleceu junto com o Japão uma política conjunta contra a União Soviética.45 

 Foi Primeiro Ministro por menos de um ano, saindo com cargo após um desentendimento 

público com Kunimatsu Hamada, ministro de guerra. Hirota ocupou o posto de Ministro de Relações 

Internacionais pela segunda vez de 1937 a 1938. 

 No final de 1937, tropas japonesas marcharam até Nanquim deixando cerca de 300.000 

mortos. Hirota Koki não estava no comando das tropas que foram até Nanquim, mas como Ministro 

de Relações Internacionais, foi a ele que chegaram inúmeros protestos da comunidade internacional.  

Forçado a resignar da posição em 1938 devido a oposições do exército, porém, voltou à cena 

da diplomacia em 1945 para intermediar um acordo de paz entre Japão e União Soviética. O acordo 

foi mal sucedido apesar das incontáveis tentativas de Hirota de convencer o governo de Stalin a ficar 

fora da guerra, já que a URSS acabou entrando no conflito entre os bombardeios de Hiroshima e 

Nagasaki.46 

                                                           
43SNOW Edgar.Mr. Hirota’s Third Plan. Foreign Affairs: 1936. Disponível em: 

<https://www.foreignaffairs.com/articles/china/1936-07-01/mr-hirotas-third-point>. Acesso em: 19 mar. 2017. 
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em: 18 mar. 2017. 
45KOKI Hirota. World War II Database. Disponível em: <http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=494>. Acesso 

em: 18 mar. 2017. 
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 Logo após o rendimento do Japão, em 1945, Hirota Koki foi preso e julgado como um 

criminoso classe A no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente junto com mais 24 réus.  

Hirota foi acusado dos crimes 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 

40, 41, 43, 45, 46, 47, 52, 54, e 55.47 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Caros, Advogados, Promotores e Juízes, 

 

Ao simular o Tribunal Militar Internacional Para o Extremo Oriente (TMIEO), as atividades 

exercidas pelos participantes do comitê serão as mais fidedignas possíveis, porém adaptando-se as 

condições da simulação: os juízes, bem como os promotores e advogados de defesa serão 

representados por nações envolvidas nos conflitos ocorridos na Guerra do Pacífico. Os integrantes 

deverão desempenhar suas funções de acordo com a prática da própria corte, atuando em respeito ao 

seu Estatuto.  

Como já exposto no decorrer do presente texto, o Guia de Estudos caracteriza-se por ser uma 

apresentação do órgão jurisdicional e do caso a ser simulado, direcionando a pesquisa dos envolvidos 

com o comitê, que não devem se restringir a este – tendo a consciência que nenhuma referência ou 

menção ao Guia poderá ser feita durante a simulação, em respeito à verossimilhança da reprodução 

do momento histórico. O julgamento seguirá os moldes organizacionais próprios, estabelecidos no 

regulamento do Tribunal a ser disponibilizado posteriormente pela Diretoria deste comitê. Toda e 

qualquer comunicação dos integrantes deverá ocorrer através do contato direto com seus respectivos 

mentores.  

A partir da confirmação de participação no Tribunal de Tóquio, cada membro receberá 

instruções necessárias à sua atuação na simulação, de acordo com o papel no qual os mentores foram 

designados a exercer. Os mentores são diretores do próprio comitê, delegados de modo a auxiliar na 

                                                           
47PRITCHARD John.The Tokyo War Crimes Trial.1948. Disponível em: <http://werle.rewi.hu-berlin.de/tokio.pdf>. 

Acesso em: 18 mar. 2017. 
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construção das estratégias de litígio e nos demais esclarecimentos necessários para a preparação dos 

participantes.  

À mostra disso, espera-se que o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente 

estarreça de forma positiva, todos os envolvidos com este comitê sensacional, marcando a história da 

Simulação de Organizações Internacionais - SOI.  

 Assim, inicia-se aqui o estudo de vocês a fim de defender a postura que cabe a cada parte. 

Esperamos de vocês uma conduta de acordo com o que pede um Tribunal, apartando-se de interesses 

e ideologias pessoais. Por fim, desejamos aos senhores uma ótima preparação e uma ótima simulação, 

que as atividades aqui exercidas logrem êxito, marcada pela excelência. 
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