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RESUMO 

 

O presente Guia de Estudos tem como finalidade a exposição do conteúdo necessário para 

desenvolver os conhecimentos inerentes à atuação dos delegados nos dias de simulação. Para 

tanto, faz-se necessário, primeiro, remeter ao estudo do contexto político-histórico da Segunda 

Guerra Mundial, à biografia de Eichmann e, em seguida, dispor acerca da organização a ser 

simulada, perpassando por temas como a normatização dos direitos humanos, o direito 

internacional e a filosofia jurídica. Assim, o conteúdo por este disposto se construiu a partir de 

pesquisas bibliográficas em documentos históricos, artigos, tratados, legislações internacionais 

e outras fontes de consulta já presentes na academia.  Por fim, conclui-se que a Corte Distrital 

de Jerusalém se configura como uma das instâncias que compõem o Sistema Judiciário de 

Israel, sendo responsável por julgar um dos casos mais emblemáticos do século XX e um dos 

marcos históricos na busca pela concretização de uma responsabilização a nível internacional.   

Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial. Nazismo. Otto Adolf Eichmann. Corte Distrital de 

Jerusalém.   
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Simulação das Organizações Internacionais (SOI) visa difundir nos participantes 

conhecimento sobre assuntos centrais da pauta mundial, como direitos humanos e justiça.  E, 

em tempos em que a política mundial levanta como principais bandeiras a paz, a igualdade e a 

dignidade humana, mas que ainda persistem ideais totalitaristas e em defesa da guerra, é 

imprescindível a retrospectiva de acontecimentos históricos que nos propiciem reflexões e 

críticas ao mundo contemporâneo.  

Nesse cenário, na sua XXI edição, a SOI recebe o comitê histórico da Corte Distrital 

de Jerusalém (CDJ) com o julgamento de Otto Adolf Eichmann. Outrossim, constitui-se como 

um importante marco jurídico-civil para jurisprudências e para a ciência mundial, sendo 

instrumento de criação de diversas produções e teorias acadêmicas em diferentes áreas do 

conhecimento, em especial, a de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal.  

Assim, possui o objetivo de solidificar os conhecimentos acerca da temática, 

analisando o contexto histórico em questão, o órgão a ser simulado e a figura de Eichmann, 

como também, os conceitos jurídicos que amparam tanto a acusação quanto a defesa do réu. 

Então, o conteúdo disposto nos tópicos precedentes, acrescido da hermenêutica e da persuasão, 

constitui-se como instrumento a ser utilizado para nortear os estudos acerca das circunstâncias 

do julgamento. 

Ressalta-se também que os delegados possuem a função de atestar ou de extinguir a 

responsabilidade de Otto Adolf Eichmann quanto às denúncias recebidas perante a Corte 

Distrital de Jerusalém. Além disso, serão desenvolvidos documentos necessários para a 

verossimilhança com os ritos processuais, como o protocolo de denúncia e a defesa pela 

contestação, além da apresentação de provas necessárias para o julgamento do mérito e a 

sentença final.  

Ainda, essa produção ocorrerá em etapas. Na primeira, ocorrerá a realização da 

denúncia pela promotoria, seguido da contestação pelos advogados de defesa; na segunda, serão 

elaboradas as provas para o julgamento por ambas as partes; na terceira, haverá a sentença final 

pelos juízes. Tanto a primeira quanto a segunda fase ocorrerão em datas que precedem a 

simulação presencial. Assim, ressalta-se que esse cronograma será explicitado de forma 

minuciosa pelos membros diretores do comitê em momento oportuno.  

Nesse mesmo sentido, para uma melhor experiência, o caso será simulado na época 

em que ocorreu, fazendo com que as discussões e o ambiente se manifestem no cenário da 
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década de 60, com restrições ao uso de aparelhos eletrônicos no ambiente no qual ocorrerá a 

simulação, a serem explicados pelos diretores.  

Porém, deve-se enfatizar que esse guia possui caráter exclusivamente consultivo e 

acadêmico, podendo ser utilizado como base para a construção dos documentos processuais, 

porém, excluindo-se como fonte para a elaboração das provas durante o julgamento, tampouco 

devendo ser mencionado nesse. Além disso, é necessário o desenvolvimento de um trabalho 

mais amplo de pesquisa para complementação do conteúdo aqui disposto, de modo que os 

delegados construam uma base sólida sobre o caso a ser simulado de forma autônoma. 
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2 A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

 

Inicialmente, com vistas à melhor compreensão do tema a ser tratado, será abordado o 

cenário em que aconteceram os crimes imputados a Eichmann: a Segunda Guerra Mundial. 

Assim, analisar-se-ão o contexto em que se desenvolveu, os grupos perseguidos durante o 

conflito, seu término e as consequências - diretas e indiretas - do acontecimento.   

 

2.1 CONTEXTO INICIAL 

 

Em 1918, o mundo presenciava um período de grandes instabilidades políticas e 

diplomáticas após o fim da Primeira Guerra Mundial. A exemplo disso, sabe-se que a 

Alemanha, em consequência do seu posicionamento naquele conflito, sofreu diversas restrições 

por meio do Tratado de Versailles em 1919.1 Como consequência desse tratado, a Alemanha 

entrou em uma grave crise econômica e política, gerando um sentimento de injustiça na 

população. 

Uma década depois, a quebra da bolsa de Nova Iorque culminou na Crise de 1929, que 

afetou todo o mundo e agravou a recessão econômica na Alemanha, levando à escassez de 

alimentos e ao aumento da inflação no mundo. Essa situação econômica agravou a revolta 

alemã, fazendo com que grande parte da população buscasse discursos populistas e autoritários 

os quais afirmavam que os alemães deveriam estar no topo. 

Com o apoio da burguesia e de setores conservadores da sociedade, o Partido Nazista 

conquistou diversos assentos no parlamento por meio das eleições na Alemanha. Em 1933, 

Hitler foi nomeado primeiro-ministro e, em 1934, tornou-se chefe de governo e de Estado. 

Assim, ele passou a ser chamado de Führer (líder) e inaugurou o III Reich (terceiro império).2 

Essa situação não se encontrava apenas na Alemanha, regimes totalitários também 

floresciam em outras partes da Europa e do mundo, como nos outros dois países que formariam 

o trio militar chamado de Eixo. A Itália, por exemplo, não recebeu os territórios que tanto 

almejava no pós-guerra, mesmo alterando seus aliados dentro do cenário, assim, sua população 

se voltou às falas de Mussolini e seu grupo fascista. Paralelo a isso, o Japão industrializou-se 

 
1 Pacto assinado em 1919 pelas superpotências mundiais o qual selou o fim da Primeira Grande Guerra. 
2 EVANS, Richard J. A chegada do Terceiro Reich. 2ª edição, São Paulo: Planeta, 2016, p. 104. 

https://www.politize.com.br/crise-economica-o-que-e/
https://www.politize.com.br/parlamentarismo-sistemas-de-governo/
https://www.politize.com.br/chefe-de-estado-e-chefe-de-governo
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rapidamente e também pretendia ampliar seu domínio territorial, estando insatisfeito com a 

ordem mundial do momento.3 

Ademais, para entender o fascismo italiano e o apoio a regimes totalitários como os 

liderados por Mussolini e Hitler, é importante entender também o que acontecia na Rússia na 

época. O surgimento da União Soviética e a implementação da ideologia comunista fez com 

que diversas classes da sociedade temessem que a ideologia se espalhasse pela Europa. Dessa 

forma, esses grupos passaram a apoiar os opositores dos comunistas.4  

O cenário de instabilidade política mundial fez com que, a partir do estabelecimento 

do Partido Nazista na Alemanha, esses três países começassem a desenvolver políticas 

expansionistas e segregatórias. Na Alemanha, Hitler e os seus apoiadores impulsionavam a 

agenda nazista; na Itália, Mussolini fortalecia o movimento fascista; e no Japão, o imperador 

Hirohito, como chefe da religião xintoísta do Estado, criou um culto imperial que levou a 

bombardeios kamikaze.5 

A situação nesses países e nas suas áreas de influência fez com que as potências 

ocidentais se preocupassem com o status quo que possuíam. A Teoria do Espaço Vital,6 ideia 

do pangermanismo, pela qual os nazistas fundamentaram seu desejo de expansionismo 

territorial, fez com que Hitler invadisse a Polônia, em 1939, utilizando da estratégia blitzkrieg.7 

Esse foi o início definitivo da Segunda Guerra Mundial: pela insistência e sucesso de Hitler em 

ocupar parte que considerava alemã da Polônia, o Reino Unido e França declararam guerra ao 

país germânico no dia 3 de setembro de 1939.8  

Assim, após a invasão da Polônia pela Alemanha, Inglaterra e França foram os 

primeiros países a atuar na linha ocidental na busca para evitar o seu enfraquecimento e proteger 

seus interesses. Mais tarde, os Estados Unidos entram na guerra após o ataque japonês a Pearl 

Harbor. Ainda, a União Soviética, após a quebra do Pacto de Não Agressão,9 foi a principal 

 
3 LUDWIG, Carlos Roberto; WOLSCHICK, Isaura; SOARES, Loane Teresinha. A Alemanha: Nazismo, 

Socialismo e Literatura. Revista Ideias, Santa Maria, v. 13, p. 9-11., jan.-jun. 2001. Disponível em: 

w3.ufsm.br/revistaideias/ideias%2013.html. Acesso em: 23 de mar. 2022. 
4 HALÁSZ, Gábor. 1933: Repressão ao Partido Comunista da Alemanha. Deutsche Welle, Alemanha, 2020. 

Disponível em: /www.dw.com/pt-br/1933-repress%C3%A3o-ao-partido-comunista-da-alemanha/a-303729. 

Acesso em: 18 de abr. 2022. 
5 Como ficaram conhecidos os pilotos japoneses carregados de explosivos em missões suicidas contra os Aliados 

durante a Segunda Guerra Mundial. 
6 Território ideal na mentalidade supremacista germânica. 
7 Guerra relâmpago. 
8 UNITED STATES Holocaust Museum. World War II in Europe. Disponível em: 

encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/world-war-ii-in-europe. Acesso em: 16 de mar. 2022.  
9 Também chamado de pacto Molotov-Ribbentrop consistiu em um pacto de neutralidade bélica assinado entre a 

União Soviética e a Alemanha em 1939. 

https://www.politize.com.br/fascismo-entenda-o-conceito/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xinto%C3%ADsmo_estatal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kamikaze
https://www.politize.com.br/eleicoes-no-reino-unido-como-funcionam/
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atuante no combate ao Eixo na frente oriental, tendo papel decisivo na captura dos nazistas. 

Esses constituíram o grupo chamado de Aliados, no qual o Brasil ingressou em agosto de 1942, 

após o afundamento de navios de sua marinha mercante por submarinos alemães e italianos.10  

  

2.2 A PERSEGUIÇÃO AOS JUDEUS E A OUTRAS MINORIAS 

 

Como supracitado, o caos econômico e social, efeito da Primeira Guerra Mundial na 

Alemanha, causou extremo desconforto e revolta em parte da sociedade, o que fez surgir o 

movimento político-social nazista. Pontua-se que os defensores dessa ideologia tinham uma 

visão ultranacionalista e de pangermanismo,11 além de se fundamentar no segregacionismo e 

supremacismo étnico. 

Com a ascensão de Hitler ao poder em 1933, a propaganda e a doutrinação nazista nas 

escolas foram fundamentais para a consolidação desse grupo, que passou a controlar todos os 

aspectos da vida da sua população, especialmente das minorias tidas como não-dignas da 

cidadania alemã e da considerada raça ariana, principalmente a população cigana, a LGBTQIA+ 

e a judia, além das Pessoas com Deficiência e dissidentes políticos (em especial os 

comunistas).12  

As experiências nazistas nos campos sociais, matemáticos e biológicos, como o 

desenvolvimento da propaganda, de códigos de comunicação e de tratamentos médicos 

resultaram em grandes avanços científicos e tecnológicos nessas áreas. Entretanto, toda essa 

pesquisa é altamente questionada do ponto de vista ético pelo envolvimento de sofrimento 

humano, além de forte autoritarismo e enviesamento ideológico supremacista.13  

Nesse sentido, os nazistas usaram o poder estatal para estruturar uma sociedade que 

consideravam ideal, atacando e excluindo os cidadãos judeus e pertencentes a outras minorias 

da sociedade alemã, promulgando leis discriminatórias e incentivando violência organizada. O 

regime usou essas e outras medidas para pressionar os judeus alemães a emigrarem, primeiro 

 
10 STRUCK, Jean-Philip. 1942: Brasil declarava guerra à Alemanha. Deutsche Welle, Alemanha, 2017. 

Disponível em: www.dw.com/pt-br/1942-brasil-declarava-guerra-%C3%A0-alemanha/a-40193784. Acesso em: 

18 de abr. 2022. 
11 Crescimento das fronteiras para onde eles consideravam terras de direito alemãs, incentivando o 

expansionismo e a anexação desses territórios 
12 UNITED STATES Holocaust Museum. Holocausto (artigo resumido). Disponível em: 

encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/holocaust-abridged-article. Acesso em: 16 de mar. 2022.  
13 UNITED STATES Holocaust Museum. Experiências Nazistas. Disponível em: As Experiências Médicas 

Nazistas | Enciclopédia do Holocausto (ushmm.org). Acesso em: 16 de mar. 2022.  
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para a Holanda e posteriormente para outras localidades,14 o que causou mais uma das 

conhecidas diásporas judaicas.15 

 

2.3 O FINAL DA GUERRA E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

 

A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos - de 1939 a 1945 - e resultou entre 70 a 85 

milhões de mortos, dentre esses os executados pelas forças nazistas nos campos de concentração 

e os mortos pela guerra em si, bombardeios e conflitos diretos e indiretos.16 

O fim da guerra marcou uma busca de grande parte da sociedade mundial, 

principalmente da europeia, em garantir a paz a longo prazo, após ver o desastre que uma guerra 

pode causar em termos humanos e financeiros. Com isso, vieram os primeiros passos para o 

que hoje se conhece como a União Europeia (UE) e o fortalecimento de organizações 

internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU).17  

O resultado final da guerra foi essencial para a escolha dos nomes do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas: Estados Unidos da América, Rússia, Inglaterra, França e China. 

Estes países têm o importante poder de veto sobre as decisões da organização, permitindo-lhes 

evitar a adoção de qualquer projeto "adicional" pela Resolução do Conselho, 

independentemente do apoio internacional para o projeto.18 

Ainda, com a sociedade europeia em destroços assim como o Japão, após as bombas 

nucleares lançadas pelos Estados Unidos, as grandes potências que restaram foram a URSS e 

os EUA. Criou-se então um mundo polarizado entre essas duas forças de influência e suas 

ideologias político-econômicas - capitalismo versus comunismo - o que resultaria mais 

tardiamente na Guerra Fria, período que abrange desde a Doutrina Truman19 de 1947 até a 

dissolução da União Soviética em 1991. Símbolo dessa divisão foi o muro de Berlim, o qual foi 

 
14 CHAIM, Lev. Holanda e judeus: uma história complicada. DOM total, 2017. Disponível em: 

domtotal.com/noticia/1177979/2017/08/holanda-e-judeus-uma-historia-complicada/. Acesso em: 18 de abr. 

2022. 
15 Eventos históricos que forçaram a população de tradição judaica a fugir de seus territórios. 
16 UNITED STATES Census Bureau. Historical Estimates of World Population. Disponível em 

www.census.gov/data/tables/time-series/demo/international-programs/historical-est-worldpop.html. Acesso em: 

4 de mar. 2022. 
17 UNITED NATIONS Security Council. Site Oficial das Nações Unidas. Disponível em: 

www.un.org/securitycouncil/. Acesso em: 18 de abr. 2022. 
18 Ibidem.  
19 Conjunto de práticas do governo dos EUA que buscava conter o avanço do comunismo no mundo e ampliar a 

influência capitalista 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Truman
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dissolu%C3%A7%C3%A3o_da_Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
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utilizado para dividir a Alemanha em Ocidental (sob influência EUA) e Oriental (sob influência 

da URSS) no pós Segunda Guerra.20 

 

  

 
20 LUDWIG, Carlos Roberto; WOLSCHICK, Isaura; SOARES, Loane Teresinha. A Alemanha: Nazismo, 

Socialismo e Literatura. Revista Ideias, Santa Maria, v. 13, p. 9-11, jan.-jun. 2001. Disponível em: 

w3.ufsm.br/revistaideias/ideias%2013.html. Acesso em: 23 de mar. 2022. 
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3 O CASO EICHMANN 

 

Passar-se-á à exposição sobre a figura central do julgamento, o próprio Otto Adolf 

Eichmann. Desta feita, será analisado brevemente sua biografia, além de ocupações e funções 

antes e durante a guerra. No que diz respeito à sua captura e julgamento, serão tratados no tópico 

6.1, juntamente com as supostas violações relacionadas.   

 

3.1 QUEM FOI EICHMANN? 

 

“Adolf Eichmann, filho de Karl Adolf Eichmann, aquele homem dentro a cabine de 

vidro construída para sua proteção: altura mediana, magro, meia idade, quase calvo, dentes 

tortos e olhos míopes”, assim descreve Hannah Arendt21 sobre uma das figuras mais 

importantes da Segunda Guerra Mundial.22 Ele foi considerado um dos responsáveis pela morte 

de milhares de Judeus durante o Holocausto. Entretanto, antes de se filiar ao Partido Nazista, 

Eichmman vivia uma vida tida como comum. 

Nascido em 19 de março de 1906, Otto Adolf Eichmann e sua família mudaram-se 

durante a Primeira Guerra Mundial para a Áustria. Durante seu período escolar, Eichmann não 

era considerado particularmente brilhante em seu desempenho acadêmico, não terminou a 

escola secundária nem se formou na escola vocacional para engenharia. O pai dele, então, 

arranjou-lhe um emprego no departamento de vendas da Companhia Oberösterreichischen 

Elektrobau, onde Eichmann ficou mais de dois anos. Posteriormente, trabalhou como vendedor 

viajante durante cinco anos e meio na Companhia de Óleo a Vácuo.23   

Ainda assim, Eichmann era uma pessoa que se demonstrava adesista24, característica 

que o levou a tentar ingressar na Maçonaria antes de ser convidado a entrar no Partido Nazista 

no ano de 1932, por Ernst Kaltenbrunner,25 um jovem advogado de Linz que depois veio a ser 

chefe no Escritório Central da Segurança do Reich (o Reichssicherheitshauptamt ou RSHA). 

 
21 Hannah Arendt (14/10/1906, Hannover, Alemanha - 4/12/1975, Nova Iorque, EUA) foi uma filósofa e 

cientista política conhecida por sua escrita crítica sobre assuntos semitas e seu estudo sobre totalitarismo. 
22 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo:1ª edição . 

Companhia das Letras, 1999, p. 80. 
23 BRITANNICA. Adolf Eichmann: german military official. German military official. 2021. Disponível em: 

https://www.britannica.com/biography/Adolf-Eichmann. Acesso em: 14 de mar. 2022. 
24 Pessoa que costuma aderir a novas oportunidades, normalmente para tirar proveito de alguma coisa, por 

ambição, por cobiça etc. Demonstra também uma tendência para se utilizar frequentemente dessas vantagens e 

disposição ou inclinação pessoal para realizar tudo de maneira repetida. 
25 BRITANNICA. Ernst Kaltenbrunner: Austrian nazi. Disponível em: 

https://www.britannica.com/biography/Ernst-Kaltenbrunner. Acesso em: 17 de mar. 2022. 
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Antes de filiar-se ao Partido Nazista, Eichmann não sabia o que era nazismo: “Kaltenbrunner 

explicou a Eichmann que ele teria de desistir de sua sociedade alegre porque, como nazista, não 

podia ser maçom — palavra que na época era desconhecida para ele”.26 

 Ele jamais conheceu o programa do Partido ou leu Mein Kampf.27 Logo, percebe-se 

que motivação de Eichmann para ingressar nesse nada se relacionava com uma inclinação 

política. Quando questionado em juízo sobre o dia 8 de maio de 1945 (data oficial da derrota 

da Alemanha na Segunda Guerra), o acusado afirma que foi um momento significativo para ele, 

não por causa da derrota e, sim, porque percebeu que a partir daquele momento viveria sem 

pertencer a uma coisa ou a outra: 

Senti que teria de viver uma vida individual difícil e sem liderança, não 

receberia diretivas de ninguém, nenhuma ordem, nem comando me seriam 

mais dados, não haveria mais nenhum regulamento pertinente para consultar 

— em resumo, havia diante de mim uma vida desconhecida.28 

Ao contrário do que se pode concluir a partir da narração fática, diz-se que Eichmann 

não declarava nutrir um grande ódio por judeus. Na realidade, asseverou diversas vezes que 

possuía uma “boa relação com judeus”. Afirmou: “Só menciono isso para demonstrar que 

pessoalmente não tinha ódio dos judeus”.29 

Todavia, o acusado não afirmava sentir remorso ou culpa no que diz respeito ao 

sofrimento que ele causou às vítimas. Inclusive, durante o julgamento repetiu diversas vezes 

que era “inocente quanto à acusação” e não negava ter consciência da natureza de suas ações, 

mas dizia se lembrava perfeitamente de que só ficava com a consciência pesada quando não 

fazia aquilo que seus superiores lhe ordenavam — embarcar milhões de homens, mulheres e 

crianças para a morte, com grande aplicação e o mais meticuloso cuidado.30 

Por fim, a memória de Eichmann também é uma pauta que vale destaque. Dentro de 

todos os seus relatos sobre o período da Guerra ele apenas menciona com clareza detalhes sobre 

seu ofício. Não se recordava de acontecimentos importantes citados durante o julgamento e não 

contribuiu com informações para além das que considerava como seus grandes feitos dentro do 

partido.  

 

 
26 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo:1ª edição . 

Companhia das Letras, 1999. p. 45 
27 Mein Kampf (“Minha Luta”, em português) é um manifesto político escrito por Adolf Hitler. 
28 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo:1ª edição. 

Companhia das Letras, 1999, p. 44. 
29 Ibidem, p. 42. 
30 Ibidem, p. 36. 
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3.2 CARGOS E FUNÇÕES OFICIAIS 

 

Em busca de satisfazer sua personalidade adesista, Eichmann deu início à jornada no 

Partido Nazista e, antes do início da Guerra, já ocupava cargos de responsabilidade que 

fortaleceriam as investidas de Hitler e do Reich. Segue uma breve cronologia das ocupações 

dele dentro do NSDAP: 

● Abril de 1932: Eichmann se filia ao partido Nazista e sobe na hierarquia;31 

● Novembro de 1932: se torna um membro do corpo paramilitar de Heinrich Himmler;32 

● 1933: Ao sair da cidade de Linz, liga-se a Escola Terrorista da Legião Austríaca na 

cidade de Lechfeld na Alemanha;33 

● Janeiro a Outubro de 1934: Eichmann foi vinculado a uma unidade da NSDAP no 

campo de concentração de Danchou. Posteriormente foi nomeado para o Serviço de 

Segurança do Partido onde ele trabalhou no escritório central em Berlim na seção de 

questões judaicas. Sua tarefa inicial fora espionar membros do Partido para assim 

garantir à NSDAP uma ascendência sobre o aparelho regular do mesmo;34 

● Março de 1938: Eichmann foi promovido de cargo dentro do Partido e enviado para 

Viena depois da anexação política da Áustria pela Alemanha para retirar a população 

Judia da cidade. Uma ano depois, foi enviado à Praga com o mesmo objetivo. Durante 

os anos de 1938 e 1939, Eichmann foi responsável pela migração forçada de 

aproximadamente 110.000 judeus austríacos. O êxito do plano de emigração foi 

tamanho que criou um modelo a ser seguido;35 

● 1939: Quando Himmler criou o Escritório de Segurança Central do Reich, Eichmann 

foi transferido para trabalhar no local com assuntos Judeus;36  

● Janeiro de 1942: foi feita uma conferência dos membros dos altos cargos nazistas para 

organizar as diretrizes do que foi chamado de “Decisão final da questão Judaica”, apesar 

de não saber ainda que a Decisão Final tratava-se de uma execução em massa dos 

 
31 BRITANNICA. Mein Kampf: work by hitler. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/Mein-Kampf. 

Ed.2/11/2021.Acesso em: 17 de mar. 2022 
32 Heinrich Himmler (07/10/1900 - 23 /05/1945) foi um político nazista alemão, administrador da polícia e 

comandante militar que tornou- se o segundo homem mais importante do terceiro Reich.  
33  BRITANNICA. Adolf Eichmann: german military official. 2022. Disponível em: 

https://www.britannica.com/biography/Adolf-Eichmann. Acesso em: 11 de abr. 2022. 
34 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: Um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1999. 
35 US HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM. ADOLF EICHMANN. Disponível em: 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/adolf-eichmann. Acesso em: 20 de mar. 2022. 
36 Ibidem.  
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Judeus, Eichmann foi nomeado como “Chefe Executor”. Ele organizava a identificação, 

reunião, e transporte de todos Judeus da Europa ocupada pela Alemanha para seu 

destino final em Auschwitz e outros campos de Concentração.37 

 

3.3 O FIM DA GUERRA E A FUGA 

 

A partir da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e da invasão do 

exército russo a Berlim, a derrota dos países do Eixo era iminente, assim como o fim da Guerra. 

Apesar do cenário nada favorável aos nazistas, Hitler ainda não tinha cogitado deixar o território 

alemão nesse período, embora importantes membros do partido já estivessem arquitetando 

planos de fuga meses ou negociando para não irem ao tribunal ou terem suas penas atenuadas.38 

Diante de tal cenário, Adolf Eichmann resolve sair da Alemanha e começa a transitar 

por aldeias austríacas. Todavia, no meio do percurso é capturado pelo exército estadunidense 

e, para se proteger, muda seu nome para Otto Eckmann, que permitiu que durante esse período 

sua verdadeira identidade não fosse descoberta, dificultando que ele respondesse judicialmente. 

Contudo, com receio de ter sua identidade exposta, tendo em vista que o Julgamento 

de Nuremberg39 estava acontecendo e ainda havia uma forte procura a antigos membros do 

regime nazista, Eichmann foge e passa alguns anos transitando pela Europa até 1950. Ano esse 

que ele consegue com a ajuda de um padre simpatizante do nazismo, um novo passaporte com 

o nome de Ricardo Klement e resolve se esconder na Argentina.40 

No país sul americano, Eichmann começou a trabalhar como engenheiro-topógrafo e 

entrou em contato por meio de códigos com sua família, dando instruções a eles para se 

dirigirem às terras argentinas, o que ocorreu em 1952.41 

 

  

 
37 BRITANNICA. Adolf Eichmann: german military official. German military official. 2022. Disponível em: 

https://www.britannica.com/biography/Adolf-Eichmann. Acesso em: 11 de abr. 2022 
38 RODRIGUES, Roger Vieira. Os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial: a guerra como elemento 

dinamizador da economia norte-americana. 2011. 88 p. Monografia (bacharelado em Economia) - Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, 2011, p. 37-38. 
39 Julgamentos ocorridos na cidade de Nuremberg na Alemanha, onde ex- líderes nazistas foram julgados como 

criminosos de guerra pelo Tribunal Militar Internacional.  
40 BASCOMB, Neal. Caçando Eichmann: como um grupo de sobreviventes do Holocausto capturou o nazista 

mais notório do mundo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011, p. 77. 
41 Ibidem, p.86-87. 
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4 ISRAEL: ORIGEM E PODER JUDICIÁRIO 

 

Neste tópico, trata-se-á sobre o sistema jurídico israelense, de forma geral, e 

especificamente a Corte Distrital de Jerusalém, de modo a compreender melhor como concorreu 

para a solução do caso Eichmann. Assim, serão estudados desde a criação do Estado de Israel 

até a compreensão de todo o Judiciário do país, de modo a entender como funciona a CDJ.  

 

4.1 CRIAÇÃO DO ESTADO DE ISRAEL  

 

Em meio ao pós-guerra, retomou-se uma ideia que há muito tempo reverberava na 

mente de alguns judeus e dos defensores do sionismo42: a criação do Estado de Israel. A vontade 

do primeiro grupo em ver formada uma nação judia remontava de uma promessa ainda não 

esquecida, a de que um dia Yahweh traria o povo de volta à Terra Prometida43, com base nas 

profecias bíblicas. A do segundo voltava-se à organização civil enquanto instrumento de 

conquista de espaço e unia tanto os judeus mais ortodoxos quanto os mais liberais.44 

Mas como e por que os judeus saíram da região do Oriente Médio e chegaram à 

Europa, especialmente na Alemanha, para que necessitassem voltar para lá? A resposta para 

essa pergunta nem sempre é fácil. E, como a história dos hebreus é fortemente centralizada em 

sua religião, não se consegue estudá-la dissociada da religião ou dos livros religiosos enquanto 

fontes.45 Além disso, é importante ter em mente que a história de Israel é cheia de altos e baixos, 

percalços e dominações, que serão rapidamente explanadas a seguir.  

Inicialmente, os judeus se assentaram na região compreendida entre o mar 

Mediterrâneo, o deserto do Sinai, as montanhas do Líbano e o deserto da Judeia entre 1406 a 

1400 a.C., onde permaneceram até a primeira Diáspora. Constituiu-se enquanto Terra de Israel, 

que posteriormente dividiu-se em Reino de Israel (ao norte) e Reino de Judá (ao sul). Em todo 

caso, a terra de Israel é tida como sagrada pelo povo judeu desde a Antiguidade, porquanto é a 

Terra Prometida por Deus aos seus antepassados46, conforme a Torá.47 

 
42 Movimento criado e divulgado por Theodor Herzl, jornalista e escritor austro-húngaro, que tinha como 

objetivo a criação de um estado judeu na região que a Bíblia chama de “Terra de Israel”. 
43 Área localizada entre o rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, compreendida entre os Estados de Israel, Cisjordânia 

e Jordânia e berço para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo.  
44 SHAPIRA, Anita. Israel: uma história. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2018. 
45 SILVA, João Ubiratan de Lima e; PHILIPPINI, Ruth Aparecida Sales. Israel e Palestina: da “Terra Santa” a um 

território em conflito. Revista Ciência Contemporânea,  Guaratinguetá, v. 2, n. 1, p. 163-180, jun-dez. 2017.  
46 Conhecidos como patriarcas, quais sejam Abraão, Isaque e Jacó.  
47 OLIVEIRA, Adnilson Marques de. Apontamentos para o estudo da formação do Estado de Israel. 2003. 

65 p. Monografia (bacharelado em História)  - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2003, p. 16-27. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deserto_do_Sinai
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O Reino do Norte foi conquistado em 722 a.C. pela Assíria, através do Rei Salmaneser 

V, depois de 3 cercos à sua capital, Samaria, que resultou na deportação de sua população.48 O 

Reino do Sul, por seu turno, foi dominado pelo Império Babilônico, por meio do Rei 

Nabucodonosor, em 598 a. C., com a queda de Jerusalém. Os judeus foram levados para a 

Babilônia e essa saída foi considerada a primeira Diáspora judaica. E assim o povo judeu 

começou a ser espalhado pelo mundo.49  

Cumpre asseverar que alguns judeus foram mantidos pelos dominadores na região. Os 

demais começaram a retornar a partir de 538 a. C., depois que a Babilônia foi dominada pelo 

Império Persas, na figura de Ciro, em 539 a. C., que permitiu a repatriação do povo judeu, por 

meio de sua volta à terra e a permissão de reconstrução da cidade de Jerusalém e do Templo 

que levava o mesmo nome.50 

No entanto, a partir do ano 70 d.C., os judeus vivenciaram a Segunda Diáspora de sua 

história, em razão da dominação Romana na região com a destruição da cidade de Jerusalém e 

de parte do Templo, que tinham sido reconstruídos. Assim, os judeus foram expulsos pelo 

imperador Tito, filho e sucessor do imperador Vespasiano, o que os forçou a fugir para países 

da Ásia Menor, África ou sul da Europa.51 

Com a queda de Roma em 476 d.C. e o consequente declínio do Império Romano do 

Ocidente através da dominação dos germanos, a região foi conquistada por vários outros povos 

e impérios, como o próprio Império Bizantino.52 Desta feita, visualiza-se que a dispersão dos 

judeus durou por séculos, embora alguns remanescentes permanecessem na área, ao lado de 

pessoas de outras nacionalidades. 

No séc. XIX, contudo, começa a surgir um movimento com aspirações nacionalistas 

que visava a retomada da Terra de Israel e a volta dos judeus espalhados pelo mundo por conta 

do antissemitismo que engendrou as diásporas. A essa mobilização deu-se o nome de Sionismo, 

cujos precursores - como é o caso de Theodor Herzl com o livro “O Estado Judeu” - defendiam 

a criação de um Estado nacional judaico independente e soberano no território compreendido 

no Oriente Médio, de modo a manter a identidade judaica, com seus costumes e crenças.53 

 
48 MERRILL, Eugene H. História de Israel no Antigo Testamento. Rio de Janeiro: CPAD, 2017, p. 417. 
49 Ibidem, p. 479. 
50 Ibidem, p. 507-509.  
51 OLIVEIRA, Adnilson Marques de. Apontamentos para o estudo da formação do Estado de Israel. 2003. 

65 p. Monografia (bacharelado em História) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2003, p. 25. 
52 Como ficou conhecido o Império Romano do Oriente, com Capital em Constantinopla, após a divisão do 

Império Romano em 330 d.C. 
53 SILVA, João Ubiratan de Lima e; PHILIPPINI, Ruth Aparecida Sales. Israel e Palestina: da “Terra Santa” a 

um território em conflito. Revista Ciência Contemporânea, Guaratinguetá, v. 2, n. 1, p. 163-180, jun-dez. 

2017,  p. 170.  
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Sob esse prisma, o movimento sionista foi ganhando força e expressividade. Suas 

organizações passaram a adquirir terras na região, visando estabelecer os judeus vindos da 

Europa, onde já eram perseguidos pelo movimento antisemitista. Desta feita, por volta de 1820, 

uma grande quantidade de judeus passou a migrar em massa para a Palestina, até então habitada 

por árabes.54  

Após a Primeira Guerra Mundial, no entanto, o cenário começa a mudar. Isso porque 

as nações vitoriosas - especialmente Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Itália - 

organizaram a Conferência de Paz de Paris, a partir de 18 de janeiro de 1919, onde discutiram-

se os termos do Tratado de Versalhes, dentre os quais a questão da divisão e governo dos 

territórios da Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano, que tinham perdido a guerra.55  

Entendeu-se, portanto, que as nações vitoriosas deveriam cuidar dessas terras até que 

estivessem prontas para ter sua independência novamente, sendo estabelecido o Pacto da 

Sociedade das Nações, que constituiu o Sistema de Mandatos. Dentre esses, destaca-se o 

Mandato Britânico da Palestina, tutelado pela Grã Bretanha, que envolvia a terra que os judeus 

almejavam para abarcar seu Estado.56 

O Mandato Britânico prevaleceu de 1920 a 1948 e foi marcado por uma série de 

conflitos violentos, incitados por comunidades árabes como resistência às políticas britânicas e 

à crescente presença de judeus na região. Em razão de seus interesses petrolíferos, o 

crescimento do antissemitismo e a influência árabe na região, os britânicos passaram a limitar 

a imigração e a compra de terra pelos judeus, embora - com a eclosão da Segunda Guerra 

Mundial - esse povo continuasse buscando abrigo na área.57 

Diante do cenário de incertezas, o governo britânico decidiu, em 1947, acabar com o 

seu mandato na região, entendendo que não conseguiria acabar com o conflito entre árabes e 

judeus e entregou a terra à Organização das Nações Unidas (ONU), entidade recém-nascida na 

 
54 GOMES, Aura Rejane. A questão da Palestina e a fundação de Israel. 2001. 142 p. Dissertação. (Mestrado 

em Ciências Políticas) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001,  p. 11-17. 
55 Conferência de Paz de Paris. Fundação Getúlio Vargas (FGV) - Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil (CPDOC). Disponível em:  

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CentenarioIndependencia/ConferenciaDeParis#:~:te

xt=Confer%C3%AAncia%20de%20Paz%20de%20Paris%20%7C%20CPDOC&text=Com%20a%20presen%C3

%A7a%20de%2070,Confer%C3%AAncia%20de%20Paz%20de%20Paris. Acesso em: 11 de mar. 2022. 
56 SILVA, João Ubiratan de Lima e; PHILIPPINI, Ruth Aparecida Sales. Israel e Palestina: da “Terra Santa” a 

um território em conflito. Revista Ciência Contemporânea, Guaratinguetá, v. 2, n. 1, p. 163-180, jun-dez. 

2017, p. 171. 
57 Ibidem, p. 172. 
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época. Assim, a ONU emitiu a Resolução 181, de 29 de novembro de 1947, em Assembleia 

Geral, que orientou à divisão da Palestina em dois Estados, sendo um árabe e um judeu.58  

Tão logo a Assembleia Geral votou e aprovou o plano de Repartição, os judeus 

proclamaram seu Estado, ao qual chamaram de Israel. A Liga Árabe, contudo, descontente com 

a divisão feita, era contrário à criação do Estado. Com apoio político das nações detentoras do 

poder de decisão da época, porém, Israel declarou sua independência em 14 de maio de 1948, 

pela liderança de David Ben-Gurion, líder da agência judaica e primeiro chefe do governo de 

Israel.59 

Em 11 de maio de 1949, Israel foi reconhecido como o 59º membro das Nações Unidas 

e ocorreram as primeiras eleições, onde foram eleitos os membros do Parlamento, o Primeiro-

Ministro e o Presidente do Estado, além de terem sido criadas as primeiras leis que visavam 

assegurar os direitos básicos. Semelhantemente, os portões foram abertos para a entrada dos 

judeus, cujas cidadanias finalmente poderiam ser adquiridas.60 

Hoje em dia, o Estado de Israel é uma democracia parlamentar, fundada na tripartição 

das funções estatais na forma dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Sua língua oficial 

é o hebraico, embora ensine-se árabe e inglês nas escolas, justamente porque é visto como um 

país de imigrantes. Estima-se, inclusive, que - de 1948 para o corrente ano - a população de 

Israel multiplicou-se quase dez vezes.61  

Assim, conta atualmente com 7,8 milhões de habitantes de diversas etnias, estilos de 

vida, religiões, culturas e tradições, de modo que são judeus 75,4% da população e os não 

judeus, majoritariamente árabes (20,5%), são 24,6%.62 

 

4.2 SISTEMA JUDICIÁRIO ISRAELENSE: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

  

Inicialmente, cumpre pontuar que o Sistema Jurídico israelense mescla Common Law 

- também conhecido como Sistema Anglo-americano, trata-se do sistema jurídico que 

desenvolve-se por meio das decisões dos tribunais, e não mediante atos legislativos ou 

 
58 SILVA, João Ubiratan de Lima e; PHILIPPINI, Ruth Aparecida Sales. Israel e Palestina: da “Terra Santa” a 

um território em conflito. Revista Ciência Contemporânea, Guaratinguetá, v. 2, n. 1, p. 163-180, jun-dez. 

2017, p. 1712. 
59 Ibidem, p. 173. 
60 HISTÓRIA: Estado de Israel. Site Oficial da Embaixada de Israel. Disponível em: 

https://embassies.gov.il/sao-paulo/AboutIsrael/history/Pages/HISTORIA-Estado-Israel.aspx. Acesso em: 11 de 

mar. 2022.  
61 Israel em resumo. Site Oficial da Embaixada de Israel. Disponível em:  

https://embassies.gov.il/MFA/Portuguese/Pages/ISRAEL-EM-RESUMO.aspx. Acesso em: 11 de mar. 2022.  
62 Ibidem.  
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executivos especificamente -  e Civil Law - conhecido como Sistema Romano-germânico, é um 

modelo de justiça em que a aplicação das normas se dá pela interpretação da lei escrita -, 

porquanto teve influência de diversos sistemas jurídicos diferentes ao longo de sua criação.63  

Concorreu para o estabelecimento da Common Law, a força da tradição oral na cultura 

judaica. Isso porque a lei judaica ainda é expressiva e considerada uma fonte do direito 

israelense. Ela abrange questões não só religiosas, mas também muitos ramos do direito civil, 

principalmente no que diz respeito ao Direito de Família.64 

Ademais, seu direito foi influenciado diretamente pelo Direito Turco, representante da 

Civil Law, especialmente área latifundiária e no processo civil, o qual baseava-se no Direito 

Romano, Francês e Alemão - com forte tradição da Lei escrita e codificada - já que Israel 

encontrava-se sob domínio do Império Turco Otomano até o ano de 1917.65 

Por fim, também tem traços do Direito Britânico, em razão da conquista inglesa sobre 

Israel no final da Primeira Guerra Mundial, que permaneceu até a criação do Estado de Israel. 

Assim, o mandato Britânico foi responsável pela criação e modificação das leis, principalmente 

em matéria civil e penal, e as legislações otomanas que não foram modificadas pelo governo 

britânico continuaram em vigor.66 

Noutro prisma, urge colocar que a sua constituição não se encontra fundamentada em 

um documento único ou diploma formal, como é a brasileira, mas em normas constitucionais 

dispersas em onze Leis Básicas, produzidas pelo parlamento ou Knesset que cumprem esse 

papel, estabelecendo os direitos fundamentais e criando a estrutura do estado e suas atribuições. 

não dispõe de um diploma formal.67 

No que tange à sua estrutura funcional, a Lei Básica de 1986, que lida com o Judiciário, 

subdividiu-o em 4 grupos, como percebe-se no quadro a seguir. 

Figura 01 - Organograma do sistema jurídico Israelense 

 
63 WAISBERG, Tatiana. Notas sobre o direito constitucional israelense: a revolução constitucional e a 

Constituição escrita do Estado de Israel. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 16, 

n. 63, p. 325, abr.-jun. 2008. 
64 KLEIN, Mário. Panorama do Direito de Israel: como manter um sistema legal judaico tradicional mas 

igualmente moderno e democrático.  Revista Julgar,  Lisboa, n. 14, p. 191-199, maio-ago. 2011. Disponível em: 

http://julgar.pt/panorama-do-direito-de-israel-2/, p. 194-195. Acesso em: 22 de fev. 2022. 
65 Ibidem, p. 192. 
66 KLEIN, Mário. Panorama do Direito de Israel: como manter um sistema legal judaico tradicional mas 

igualmente moderno e democrático.  Revista Julgar, Lisboa, n. 14, p. 192, maio-ago. 2011. Disponível em: 

http://julgar.pt/panorama-do-direito-de-israel-2/, p. 194-195. Acesso em: 22 de fev. 2022. 
67 SILVA, Roberto Ferreira da. Uma Constituição para Israel.  Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 

47, n. 185, p. 211-234,  jan-mar. 2010, p. 212.  
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Fonte: KLEIN, 2011. 

 

Assim, será analisado como cada um dos órgãos supracitados atua em meio ao Sistema 

Judiciário israelense, conforme o juiz israelense Mário (Menahem68) Klein:69 

a) Suprema Corte: situada em Jerusalém, compete-lhe julgar os recursos - civis ou 

criminais - interpostos contra as decisões das cortes distritais e representa a última 

instância do país, sendo constituída por 15 juízes. Suas decisões detêm caráter 

vinculante, de modo que sua jurisprudência exerce forte influência no sistema jurídico 

como um todo, configurando o fenômeno do stare decisis70; 

 

b) Cortes Distritais: nesta categoria encaixa-se o órgão jurídico que será simulado nesta 

edição, a Corte Distrital de Jerusalém (CDJ). São tanto órgãos de primeira instância, 

desde que não abarque as matérias tratadas pelos tribunais de magistrados e especiais, 

quanto de apelação das decisões dos tribunais dos magistrados, administrativos e de 

outros organismos diferentes, em virtude dos poderes conferidos por lei. No que tange 

à matéria penal, trata somente de crimes considerados graves, onde a pena de prisão 

seria maior que 7 (sete) anos e, no que diz respeito aos processos cíveis, lidaria com 

causas em que o valor seria de mais de 1 (um) milhão de dólares americanos. Ao todo, 

são 5 (cinco) Cortes Distritais, a de Jerusalém, a de Tel-Aviv, a de Haifa, a de Beer-

Sheva e a de Nazaré; 

 
68 Em hebraico, seu nome é  ‘Menahem’, mas por ter nascido no Brasil, onde passou sua infância e adolescência, 

é chamado de Mário nos países lusófonos. É juiz no Distrito de Telavive e escreveu o artigo referenciado em 

português.  
69 KLEIN, Mário. Panorama do Direito de Israel: como manter um sistema legal judaico tradicional mas 

igualmente moderno e democrático.  Revista Julgar,  Lisboa, n. 14, p. 191-199, maio-ago. 2011. Disponível em: 

http://julgar.pt/panorama-do-direito-de-israel-2/, p. 193-194.  Acesso em: 22 de fev. 2022. 
70 Fenômeno em que uma decisão de um órgão judicial gera vinculação para futuras deliberações, criando um 

precedente. 
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c) Tribunais dos Magistrados: são considerados a primeira instância para a maioria dos 

casos e existem na maioria das cidades com mais de 75 (setenta e cinco) mil habitantes. 

São competentes para julgar os casos penais e cíveis, considerados de média gravidade, 

ou seja, com penas de 3 (três) meses a 7 (sete) anos de prisão e nos processos com valor 

da causa entre 5 (cinco) mil e 1 (um) milhão de dólares;  

 

d) Cortes Especiais: tratam de matérias específicas, como é o caso das Varas de Família 

(casos de família), Tribunais de Pequenas causas (causas até 5000 dólares), Tribunais 

das Prefeituras (transgressões de leis municipais), Tribunais Administrativos (ações 

entre o cidadão e o Estado), Tribunais de Trânsito (ações referentes à lei de trânsito), 

Tribunais de Trabalho (ações entre empregados e empregadores e da segurança social), 

Tribunais religiosos (Rabínico, Muçulmano, Cristãos, Drusos, que tratam sobre 

casamentos e divórcios, já que em Israel não existe casamento cível), Tribunais 

Militares (ações judiciais contra os soldados), Tribunais de Contratos Reguladores 

(verificação de contratos reguladores para o consumidor, ditos, contratos de adesão), 

Tribunais de Monopólio (monopólios e cartéis de empresas) e Tribunais para causas 

envolvendo menores (violações da lei quando cometida por menores de 18 anos). 
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5 QUESTÕES DIPLOMÁTICAS  

 

Nesta seção, serão tratadas as questões que geraram embates em meio à comunidade 

internacional, em razão da captura de Eichmann, realizada por representantes do Estado de 

Israel na Argentina sem o uso das tratativas internacionais recomendadas ao caso. Desta feita, 

traçar-se-á um panorama tanto com as justificativas de Israel para sua atuação direta quanto 

com as críticas da Argentina, além de posicionamentos da ONU e especialistas no tema. 

 

5.1 A JUSTIFICATIVA ISRAELENSE  

 

Sob a ótica de Israel, argumentou-se que, apesar do Réu ser um cidadão estrangeiro 

(austríaco) e de que seus hipotéticos crimes foram cometidos em território estrangeiro (Áustria, 

Polônia e Alemanha), seria o suposto caráter vil e desumano de seus das acusações a Eichmann 

que o enquadraria, teoricamente como um criminoso contra a humanidade. Justificativa essa 

inclusive sustentada pela jurisprudência criada pelo Tribunal de Nuremberg, ocorrido em 1945 

julgando mais de 20 membros do Partido Nazista.71  

Como consequência, Eichmann poderia ser julgado sob o prisma da lei da punição de 

1950.72 Esse foi um mecanismo criado pelo Governo israelense para julgar aqueles que 

cometeram crimes contra o povo judeu. Assim, para efeito de vigor, os israelenses citavam uma 

declaração realizada pela Alemanha Ocidental que positivava Israel como o “único 

representante existente do povo judeu”.73 Dessa forma, Jerusalém argumentava que poderia 

julgar crimes acontecidos em outras épocas e territórios, uma vez que esses foram cometidos 

contra o “povo judeu”, e estando, portanto, enquadrados na competência do Judiciário daquele 

país. 

Ademais, juntamente com juristas franceses e ingleses, o Estado judaico citou que não 

há nenhuma regra ou costume do Direito Internacional que proíba a promulgação de legislação 

penal retroativa. Ou seja, poderia ser criada uma lei que condenaria um réu pelo cometimento 

 
71 INTERNATIONAL Crime Basis. Attorney General v. Adolf Eichmann - Case 185. Disponível em: 

https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/185. Acesso em: 22 de mar. 2022.  
72 TIZZO, Fabiano. Hannah Arendt: Política e responsabilidade no julgamento de Eichmann. Dissertação 

(Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, p. 30. 2016. Disponível em: 

https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/12894/1/Fabiano%20Miranda%20do%20Nascimento%20Tizzo.pdf. 

Acesso em: 22 de abril 2022.  
73 GOVERNO de Israel recusa-se a devolver Eichmann à Argentina. Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 de junho 

de 1960. Acervo Online. Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/mundo_10jun1960.htm. Acesso em: 

24 de mar. 2022.  
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de um crime realizado antes da existência da própria Lei, situação essa que é vedada no 

ordenamento jurídico brasileiro, mas aceito em outros. Por causa disso, alegou-se que a Lei de 

1950 poderia ser aplicada ao caso em questão, mesmo que posterior à Segunda Guerra.74  

Não obstante, não há regra do Direito Internacional Consuetudinário que o Princípio 

da Soberania Territorial proíba a promulgação de uma lei penal aplicável a crimes 

extraterritoriais cometidos por um cidadão estrangeiro. Ou seja, dentre aquilo que é 

costumeiramente praticado no Direito Internacional, não há algum precedente que diga que o 

réu apenas possa ser julgado no território em que cometeu os crimes.75 

Para exemplificar, é possível, de acordo com os costumes jurídicos internacionais, o 

julgamento de um brasileiro, que cometeu crimes na Itália, em um terceiro Estado (Canadá) 

inclusive podendo ser julgado com base nas leis da nação norte-americana. 

Estas reflexões são reforçadas pelo Direito Internacional Positivo76, a partir da análise 

de algumas tipificações. As infrações nas quais o apelante está supostamente envolvido 

poderiam ser consideradas crimes internacionais que envolvem responsabilidade criminal 

individual no momento em que foram cometidos. Isso ocorreria porque seriam revestidas de 

caráter universal ao envolver a condição de humanidade e, por isso, cada Estado é investido do 

poder de julgar e punir qualquer um que tenha auxiliado em sua comissão.77 

 

5.2 O DISCURSO DA SOCIEDADE INTERNACIONAL 

 

O Governo argentino, após a captura de Israel, exigiu a imediata devolução de 

Eichmann, bem como a prisão dos voluntários judeus que o mantiveram em cárcere, e 

posteriormente o levaram à Israel. Contudo, seu pedido jamais foi atendido pelo Estado 

israelense. Fato esse, que ameaçou acarretar no completo rompimento das relações diplomáticas 

entre os dois países, tendo Buenos Aires inclusive retirado seu embaixador de Tel Aviv, no dia 

9 de junho de 1960.78 

 
74 GOVERNO de Israel recusa-se a devolver Eichmann à Argentina. Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 de junho 

de 1960. Acervo Online. Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/mundo_10jun1960.htm. Acesso em: 

24 de mar. 2022. 
75 INTERNATIONAL Crime Basis. Attorney General v. Adolf Eichmann - Case 185. Disponível em: 

https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/185. Acesso em: 22 de mar. 2022.  
76 Tratados, acordos e adequações, as quais podem ser multilaterais ou bilaterais, estando transcritas e 

positivadas pelos sistemas jurídicos signatários.  
77 INTERNATIONAL Crime Basis. Attorney General v. Adolf Eichmann - Case 185. Disponível em: 

https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/185. Acesso em: 22 de mar. 2022.  
78 GOVERNO de Israel recusa-se a devolver Eichmann à Argentina. Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 de junho 

de 1960. Acervo Online. Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/mundo_10jun1960.htm. Acesso em: 

24 de mar. 2022.   
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Além disso, a diplomacia argentina diversas vezes buscou protocolar protestos junto à 

Assembleia Geral da ONU, bem como ao Conselho de Segurança. Tendo, tais protestos 

acarretando três importantes respostas elaboradas pela organização, em que deixava claro que 

houve abuso da soberania nacional argentina, e que o Governo de Israel deveria compensar a 

nação sul-americana estando estas encontradas nas resoluções de símbolo: S/RES/138, S/4349 

e S/4345, todas promulgadas em junho, do ano de 1960.79 

Entretanto, a repercussão e a publicidade extremamente negativas que pairavam sobre 

o Governo argentino, aliado a forte pressão internacional, sobretudo da Alemanha Ocidental, 

dos Estados Unidos e da União Soviética, e após negociações diplomáticas junto ao próprio 

Estado judeu fizeram com que o país sul-americano passasse a adotar uma postura moderada 

em relação às supostas ilegalidades ocorridas na extradição de Eichmann.   

 
79 OFFICIAL Document System of the United Nations.  Question relating to the case of Adolf Eichmann. 

Disponível em: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/157/27/PDF/NR015727.pdf?OpenElement. Acesso em: 23 de mar. 

2022. 
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6 DAS SUPOSTAS VIOLAÇÕES   

 

Nesse tópico será abordada a captura clandestina de Eichmann, organizada por Israel 

no continente sul-americano. A partir disso, será tratado sobre as supostas violações cometidas 

pelo Estado Israelense devido a esse sequestro, as implicações que trouxeram para o plano do 

direito internacional e as justificativas apresentadas. Além disso, será exposto as denúncias que 

Eichmann respondia, dando ênfase às suas atividades para o partido nazista alemão, que 

serviram de base para a acusação de seu julgamento. 

 

6.1 A CAPTURA DE EICHMANN NA ARGENTINA  

 

Conforme visto anteriormente, após o fim da guerra, Eichmann fugiu para a Argentina, 

acompanhado de sua família. Já no novo país, Klaus Eichmann, um de seus filhos, iniciou um 

relacionamento com uma menina chamada Sylvia Hermann com a qual, o garoto vangloriava a 

atuação do seu pai, afirmando esse ser um ex-membro do partido nazista.80  

Klaus, no entanto, desconhecia acerca da ascendência judaica do pai de Sylvia, Lothar, 

que se atentou ao sobrenome do menino e a julgamentos de crimes de guerra que citavam o 

nome de Eichmann. Por causa disso, ele resolveu entrar em contato com promotores em 

Frankfurt, falando que suspeitava que Eichmann e sua família estivessem vivendo na 

Argentina.81  

Ao longo de semanas, Fritz Bauer, um juiz alemão, com a ajuda de Lothar, juntou 

diversas informações sobre a vida de Eichmann com o intuito de facilitar a sua localização. 

Com isso, Bauer enviou sua investigação para o Ministeŕio das Relações Exteriores de Israel, 

que entrou em contato com a Mossad, o serviço secreto do Estado de Israel.82  

Assim, a organização estabeleceu uma operação para a captura ilegal de Eichmann a 

fim de ser julgado nas terras israelenses, tendo em vista que a extradição seria bastante 

complicada, pois a América do Sul era refúgio de simpatizantes do nazismo.83  

Nos primeiros meses de 1960, homens da Mossad foram enviados à Argentina para 

efetuar o plano de identificação e sequestro do suspeito. Após a confirmação de que o sujeito 

 
80 BASCOMB, Neal. Caçando Eichmann: como um grupo de sobreviventes do Holocausto capturou o nazista 

mais notório do mundo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011, p. 100. 
81 Ibidem, p. 100. 
82 Ibidem, p. 105 - 113. 
83 Ibidem, p. 100. 
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em questão era realmente Eichmann, os agentes estudaram sua rotina para estabelecer o 

momento ideal para a apreensão, e em maio do mesmo ano, Eichmann foi capturado em Buenos 

Aires e levado a Israel.84 

Posteriormente, por meio do Primeiro-Ministro israelense da época, Ben-Gurion, foi 

anunciado que Eichmann estava sob custódia nas terras judaicas e lá permaneceria para 

julgamento. Por causa disso, houve discussão com relação a que país detinha a competência de 

julgá-lo, em que Israel reivindicou essa responsabilidade, em respeito aos milhões de judeus 

mortos durante o período nazista, já que a sua população era sobrevivente e descendia desse 

povo.85 

 Todavia, isso não foi o bastante para que os atritos entre Israel e Argentina deixassem 

de acontecer, levando em conta que o governo argentino, por pressão de simpatizantes do 

nazismo, solicitou esclarecimento por parte de Israel e exigiu o retorno de Eichmann.86 

A fim de resolver tal litígio, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) 

convocou uma reunião emergencial para solucionar tal desavença, na qual foi emitida a 

Resolução 138, declarando que atos como esse em questão colocavam em xeque a soberania de 

Estados no plano internacional. Diante disso, Israel deveria fazer uma reparação apropriada 

conforme a Carta das Nações Unidas e normas internacionais e, assim, esperava-se que a 

relação entre Israel entre Argentina se tornasse amigável novamente.87 

É importante dizer que o sequestro de Eichmann na Argentina por Israel não 

configurou por si só uma justificativa para que o julgamento fosse anulado. É uma regra de 

direito que um indivíduo julgado por um delito ilegal não pode se opor ao julgamento por 

motivo de ilegalidade de sua prisão ou do meio em que foi levado a um tribunal, isso vale tanto 

para violações do direito interno como do direito internacional.88  

Desse modo, tal contravenção é um delito internacional que pode ser resolvido por 

renúncia. No caso trabalhado, a decisão conjunta entre os governos da Argentina e de Israel, de 

 
84 BASCOMB, Neal. Caçando Eichmann: como um grupo de sobreviventes do Holocausto capturou o nazista 

mais notório do mundo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011, p. 169, 230 e 231. 
85 Ibidem, p. 304. 
86 Ibidem, p. 304. 
87 OFFICIAL Document System of the United Nations.  Question relating to the case of Adolf Eichmann. 

Disponível em: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/157/27/PDF/NR015727.pdf?OpenElement. Acesso em: 23 de mar. 

2022. 
88 INTERNATIONAL Crimes Data Base. Attorney General v. Adolf Eichmann - 192. Disponível em: 

https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/192/Eichmann/. Acesso em: 11 de mar. 2022.  
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3 de agosto de 1960, consertou a transgressão israelense de sequestrar Eichmann em território 

argentino.89 

Na época, a justificativa para a CDJ receber o julgamento de Eichmann foi porque a 

legislação usada para julgar - a lei de 1950 de colaboradores do nazismo90 - consoante o Estado 

de Israel não violava nenhum princípio internacional, na qual Israel tinha o “direito” de punir 

por causa do caráter universal dos seus crimes que constituem por si só uma grave ofensa ao 

direito das pessoas e na ausência de um tribunal internacional podia ser aplicado a jurisdição 

de qualquer tribunal interno.91 

Outro fator que contribui para o julgamento em Israel é a especificidade dos crimes, já 

que o extermínio do povo judeu forma um laço entre o acusado e o Estado de Israel, este 

conhecido como a Terra dos judeus. Diante disso, as ações de Eichmann ferem interesses 

primordiais israelenses, fazendo com que Israel tenha buscado protagonismo na punição.92  

Ademais, no costume internacional não há uma proibição à retroatividade no âmbito 

penal. Com isso, o argumento de punir alguém por uma conduta que, no momento, não se 

configurava como ilegal seria algo antiético, perde a relevância nesse caso. Dessa forma, a 

alegação de que a lei de colaboradores do nazismo de 1950 é contrária ao princípio de 

irretroatividade não foi aceita, em razão da crueldade dos atos que o acusado estava 

respondendo na justiça. 93 

Além disso, há o princípio da personalidade passiva, na qual um Estado pode 

reivindicar sua jurisdição sobre um estrangeiro, caso este cometa uma agressão contra um dos 

nacionais daquele estado fora do território estatal. Dessa forma, Israel invocou tal princípio pois 

os atos de Eichmann atingiram diretamente o povo judeu, em que Israel foi reconhecido 

posteriormente como representante do povo judeu.94 

Apesar disso, sob uma perspectiva internacional, Israel não é reconhecido como 

representante de todos os judeus, independentemente de sua nacionalidade. Ademais, há críticas 

 
89 INTERNATIONAL Crimes Data Base. Attorney General v. Adolf Eichmann - 192. Disponível em: 

https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/192/Eichmann/. Acesso em: 11 de mar. 2022. 
90 ISRAEL. Lei 5710-1950: The Crime of Genocide (Prevention and Punishment) Law. 1950. Disponível em: 

http://preventgenocide.org/il/law1950.htm. Acesso em: 12 de mar. 2022. 
91 INTERNATIONAL Crimes Data Base. Attorney General v. Adolf Eichmann - 192. Disponível em: 

https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/192/Eichmann/. Acesso em: 11 de mar. 2022.  
92 Ibidem. 
93 INTERNATIONAL Crimes Data Base. Attorney General v. Adolf Eichmann - Case 185. Disponível em: 

https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/185. Acesso em: 22 de mar. 2022.  
94 INTERNATIONAL Crimes Data Base. Attorney General v. Adolf Eichmann - 192. Disponível em: 

https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/192/Eichmann/. Acesso em: 11 de mar. 2022. 
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em relação ao uso desse princípio, pois quando Eichmann cometeu tais atos, Israel ainda não 

existia, sendo assim, a personalidade passiva não poderia ser validada.95  

Outrossim, há o princípio de territorialidade que delimita o poder de atuação jurídica 

de um Estado a fim de garantir o bem-estar social a sua população. Desse modo, o Estado tem 

a plena capacidade de exercer suas funções sem interferência de qualquer outro Estado. Com 

isso, a regulamentação doméstica de um Estado estrangeiro, via de regra, não é aplicável a outro 

Estado, ou seja, não tem o efeito de extraterritorialidade.96 

A fim de se justificar, Israel utilizou-se dos princípios da personalidade passiva e o do 

princípio da jurisdição universal em concomitância com o princípio da territorialidade, tendo 

em vista as graves violações de direitos humanos cometido pelo nazista. Para o Estado 

israelense, o princípio de territorialidade não se restringia a uma barreira física, mas abarcava 

seus nativos e suas relações.97 

E, por fim, o acusado afirmava que seus atos foram atos do Estado, portanto a 

responsabilidade cabe ao seu Estado, a Alemanha Nazista. Dessa forma, caso outro Estado 

tenha o interesse de puni-lo, deve ter o consentimento do seu país natal. Tal justificativa foi 

rejeitada pela Suprema Corte, pois não havia fundamento para ser aplicado doutrina a atos 

proibidos pelo direito internacional, principalmente nos crimes tão hediondos pelos quais 

Eichmann estava sendo julgado. Esse posicionamento também foi defendido pelo Tribunal 

Militar Internacional de Nuremberg.98 

 

6.2 ACUSAÇÕES A QUE EICHMANN RESPONDIA  

  

Desde a sua captura na Argentina até o seu julgamento, Adolf Eichmann passou meses 

sendo entrevistado pelo capitão Avner Less que produziu 3564 páginas datilografadas a partir 

de 76 fitas gravadas. Nessas entrevistas, Eichmann sempre reforçava que era um mero 

funcionário e cidadão do regime que cumpria com os seus deveres e obrigações. Além disso, 

 
95 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 1ª Ed. 

Companhia das Letras, 1999, p. 282 e 283. 
96 BICHARA, Jahyr-philippe. DIREITO INTERNACIONAL. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p.397. 
97 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 1ª Ed. 

Companhia das Letras, 1999, p. 285. 
98 INTERNATIONAL Crime Basis. Attorney General v. Adolf Eichmann - Case 185. Disponível em: 

https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/185. Acesso em: 12 de abr. 2022.  



 

 

 

 
33 

por ter um perfil bastante complacente e acrítico da situação, Eichmann não demonstrava 

remorso ou completo entendimento da gravidade de seus supostos crimes.99  

No julgamento em questão, a legislação utilizada foi a lei de colaboradores do nazismo 

de 1950, por meio da qual Eichmann respondia por quinze acusações, entre elas, crimes contra 

o povo judeu, crimes contra a humanidade e crimes de guerra.100  

No quesito crimes contra o povo judeu, Eichmann era acusado de causar a morte, 

submeter a condições de vida que provavelmente trariam sua destruição física e acarretar graves 

danos físicos e mentais a milhões de judeus. Além disso, ele é investigado por ter tomado várias 

medidas a fim de evitar a reprodução entre os judeus, ordenando a interrupção da gestação de 

mulheres judias e a proibição de nascimentos dessas crianças. Tais atos teriam acontecido, entre 

agosto de 1941 a maio de 1945, nos territórios ocupados pelos países do eixo, com o intuito de 

implementar a solução final da questão judaica que tinha como objetivo o extermínio dessa 

população.101  

Enquanto no tópico crimes contra a humanidade, Eichmann respondia por assassinato, 

extermínio, escravização, fome e deportação da população judia entre agosto de 1941 a maio 

de 1945. Já no período de março de 1938 a outubro de 1941 por organizar a deportação e a 

expulsão de judeus de suas casas nos territórios do Velho Reich por meio de emigração 

compulsória.  

Concomitantemente a isso, Eichmann era denunciado por perseguir judeus por 

motivos nacionais, raciais, religiosos e políticos e, em conjunto a outras pessoas, por confiscar 

propriedade de milhões de judeus por intermédio do terror em massa. Ademais, foi acusado de 

ser responsável por expulsar de suas casas nos territórios do Reich e da Alemanha, milhares de 

civis polacos, eslovenos e ciganos e algumas dezenas de nativos da aldeia tcheca de Lídice.102 

Em crimes de guerra, Eichmann foi denunciado pela prática de atos de perseguição, 

expulsão e assassinatos cometidos durante a Segunda Guerra Mundial contra os judeus que 

habitavam os territórios ocupados pela Alemanha nazista. Além disso, Eichmann era acusado 

de filiação às organizações hostis: Sicherheitsdienst des Reichs Fuehrers-SS (SD), Gestapo e 

 
99 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 1ª Ed. 

Companhia das Letras, 1999,  p. 39. 
100 ASSER Institute. Eichmann’s Judgement. Disponível em: 

https://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Israel/Eichmann_Judgement_11-12-1961.pdf. 

Acesso em: 22 de mar. 2022. 
101 ASSER Institute. Eichmann’s Judgement. Disponível em: 

https://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Israel/Eichmann_Judgement_11-12-1961.pdf. 

Acesso em: 22 de mar. 2022. 
102 Ibidem. 
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Schutzstaffeln der NSDAP (SS), que foram posteriormente reconhecidas como organizações 

criminosas por tribunais internacionais.103 
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7 REPERCUSSÃO DO JULGAMENTO DE EICHMANN  

  

Explicitados os pormenores do julgamento em questão, é de suma importância destacar 

os impactos deste a nível global nos mais diversos campos de conhecimento, sendo destacados 

no presente guia o jurídico, filosófico e político. 

 

7.1 REPERCUSSÃO JURÍDICA  

  

Sob o prisma do Direito, é essencial compreender que os atos de Adolf Eichmann 

provinham da submissão a uma ideologia que pregava de forma legalizada o genocídio, portanto 

há de se elucidar que seus atos não provinham da lógica do iter criminis, ou seja, da preparação 

para um delito, mas sim consistiam em ações meramente profissionais, coerente com a 

sobarania alemã de então e com às ordens legalmente emanadas por Heinrich Himmler, então 

chefe da Gestapo104, nas palavras de Hannah Arendt:  

 

Aquelas acusações não consistiam em crime, mas “atos de Estado”, sobre os 

quais nenhum outro Estado tinha jurisdição (par in parem imperium non 

habet), de que era seu dever obedecer e de que, nas palavras de Servantius, 

cometera atos pelos quais “somos condecorados se vencemos e condenados a 

prisão se perdemos.105 
 

Devido ao supracitado cumprimento de seu dever legal à época, bem como à 

compreensão de que os operadores da máquina burocrática nazista sofriam de um processo de 

coação moral irresistível devido às ameaças do sistema ao descumprimento de tais ordens e à 

desobediência hierárquica, criou-se uma corrente argumentativa no âmbito jurídico da época de 

Eichmann poderia ter os requisitos necessários para anular sua cupabilidade.106 

O julgamento estabeleceu uma ponte entre duas perspectivas jurídicas: a primeira diz 

respeito à possível ilegalidade da negação ocorrida ao direito de nacionalidade que dizia 

respeito a Eichmann para que não fosse morto, já que em seu Estado de origem não se existe 

pena de morte. A segunda, debate acerca da concepção de que tal julgamento teve como 

 
104 Polícia secreta oficial da Alemanha Nazista.  Durante a Segunda Guerra Mundial, a Gestapo desempenhou 

um papel fundamental no plano nazista de exterminar os judeus da Europa. 
105 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 1ª Ed. 

Companhia das Letras, 1999, p. 32-33. 
106 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 619. 
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principal norte o princípio da proporcionalidade de Beccaria, segundo o qual as penas devem 

ser proporcionais aos agravos aferidos.107 

A definição de crimes contra a humanidade elaborada nos julgamentos de 

Nuremberg108, principal jurisprudência utilizada no caso em questão, como atos desprovidos de 

humanidade, revelou a realidade de que a chamada Solução Final109 foi um crime sem 

precedentes realizada por pessoas assustadoramente normais, em uma conjuntura inédita na 

história em que era praticamente impossível distinguir entre o certo e o errado. O julgamento, 

portanto, consistiu em importante criação de precedente jurídico para demais “limpezas etnico-

raciais”, no qual se puniu, vingativamente, o indivíduo e não o Estado. 

A repercussão deste caso foi tanta no âmbito jurídico internacional que especula-se 

que a criação do Tribunal Penal Internacional se deu para alertar a comunidade global do perigo 

de processos legais incoerentes e da transformação dos atos jurídicos de um Estado competente 

para julgar em mera vingança, como ocorreu no caso de Eichmann. Esse julgamento também 

reforçou a concepção penal do Direito Internacional de que se puna o Estado ao invés do 

indivíduo. 

 

7.2 REPERCUSSÃO FILOSÓFICA  

  

Possivelmente o maior dos impactos do Julgamento de Eichmann foi no campo 

filosófico. Hannah Arendt, filósofa política alemã de origem judaica a qual havia fugido do 

regime nazista, cobriu o processo de Eichmann numa série de cinco artigos para a revista The 

New Yorker, os quais mais tarde dariam origem à sua magnus opus110, o livro “Eichmann em 

Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal”. 

A banalidade do mal, conceito filosófico pelo qual Arendt ficou mundialmente famosa, 

surge a partir do momento em que a filósofa, antes esperando ver um monstruoso assassino 

sanguinário, deparou-se com um mero funcionário público, um burocrata por excelência que 

seguia qualquer imperatividade que lhe fosse imposta, um homem, em suas palavras, de 

 
107 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução: Nélson Jahr Garcia. Edição eletrônica. Editora 

Ridendo Castigat Mores, 2001, p. 22. 
108 A fim de julgar os crimes cometidos pelos nazistas, uma série de julgamentos foi realizada na cidade alemã de 

Nuremberg, entre 1945 e 1949. Entre os acusados estavam oficiais do Partido Nazista e militares de alta patente, 

bem como empresários, advogados e médicos que colaboraram ativamente com o projeto nazista. 
109 A solução Final consistiu no plano nazista de genocídio da população judia de todos os territórios ocupados 

pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Os judeus foram concentrados em guetos e, posteriormente, 

em campos de extermínio. 
110 Sua maior obra ou obra-prima.  
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personalidade vulgar, que não mostrava culpa nem ódio. Demonstrou filosoficamente que o 

caso foi construído com base naquilo que os judeus sofreram, e não no que Eichmann fez.111 

O conceito supracitado consiste na mediocridade de não pensar. O fato de que grandes 

crimes podem ser cometidos não devido a mentes malignas, perversas e necessariamente 

raivosas, mas sim por aqueles que encontram o espaço institucional para tal. É o mal por 

excelência disfarçado por uma máquina burocrática mortífera, porém medíocre, ou seja, banal.  

É de uma carga filosófica tão relevante que é possível observar a banalidade do mal, 

por exemplo, na contemporaneidade com o advento de novos fanatismos, quando muitas vezes 

a violência transforma-se em algo banal devido ao ato do “não pensar” em manada estudado 

por Arendt bem como o distanciamento do ser contemporâneo cada vez mais de sua essência 

humana graças a mídia e as redes sociais, facilitadores desse processo de dissociação, de 

negativa do caráter humano.112 

O pensamento de Arendt inicialmente foi muito criticado, especialmente pela 

comunidade judaica, entretanto em momento algum Hannah Arendt pretendeu defender 

Eichmann, mas sim elucidar que o mal nazista veio de algo muito mais frio que um ódio 

absoluto, mas sim de uma fria desumanização, de funcionários que eram bons em seus ofícios, 

em um contexto em que a virtude da obediência se confundia com a efetivação de um genocídio. 

Sendo assim, a banalidade do mal é o fenômeno da recusa do caráter humano do 

homem, alicerçado na negativa da reflexão e na tendência em não assumir a iniciativa própria 

de seus atos. A importância de tal conceito é tamanha que reflete acerca da necessidade da 

responsabilização e ciência dos atos individuais e no combate a esse tipo de alienação 

desumanizadora que pode prevenir catástrofes.  

 

7.3 REPERCUSSÃO POLÍTICA 

 

A grande cobertura midiática do julgamento despertou o interesse pelos 

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, bem como o aumento exponencial de publicações 

e trabalhos de conscientização da população acerca do Holocausto. Em especial, o estudo e 

aprofundamento acerca dos totalitarismos foi a principal consequência política do julgamento 

de Eichmann.113 

 
111 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 1ª Ed. 

Companhia das Letras, 1999, p. 283. 
112 Ibidem, p. 283. 
113 CESERANI, David. Eichmann: His Life and Crimes. Londres, 2005, p. 321-325. 
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O totalitarismo passou a ser visto como a ausência do pensar, o colapso moral, o 

obscurecimento da política e, em especial, a abolição de um sistema de regras de conduta e a 

imposição de outro com novos parâmetros morais, com a repetitiva imposição de uma crença 

fanática de que tudo é possível sempre em nome de um futuro promissor e prosperidade 

nacionalista. Assim a política é tomada por um sistema em que o homem é impedido de exercer 

sua condição humana inerente de pensar e julgar.114 

Os juízos de valor em que se apoia a humanidade é destruída, tudo que é negativo, 

como a morte, é transformado em virtude em nome do bem maior, a prática de crimes vira 

instituto legalizado e a moralidade se desfaz em um cenário de terror institucionalizado em que 

o debate está fora de cogitação. O obscurantismo do totalitarismo está justamente nesse caráter 

apolítico, pois exclui a sociedade do espaço público, aliena e a transforma em massa submissa 

não-pensante, criando, dessa forma, um mal generalizado e banal, como já explicitado no tópico 

7.2.   

Portanto, a repercussão política do julgamento advém do espírito de combate ao 

totalitarismo emanado após a responsabilização dos algozes nazistas desde o Tribunal de 

Nuremberg. É refletida até hoje quando, por exemplo, aplica-se o conceito de banalidade do 

mal de Hannah Arendt para refletir criticamente acerca das novas tendências políticas 

totalitárias em crescimento ao redor do globo, sendo esta reflexão extremamente importante 

para que a sociedade não caia na desumanização a política a qual foi submetida durante o séc. 

XX. 

 

  

 
114 CESERANI, David. Eichmann: His Life and Crimes. Londres, 2005, p. 321-325. 



 

 

 

 
39 

8 CONCLUSÃO  

  

Nesse guia de estudos foi possível compreender os fatos históricos que desencadearam 

o regime totalitário nazista vigente no século XX, as ações de Eichmann nesse contexto, o 

aparato jurídico e político que ampara a denúncia realizada mediante a Corte Distrital de 

Jerusalém, além da competência desse e de outros órgãos internacionais. Ao decorrer tópicos, 

foram apresentadas diversas linhas de raciocínio, como também pontos e contrapontos que 

serão fundamentais para a base argumentativa durante a simulação, apesar de ser 

impossibilitado a citação do guia na mesma.  

Porém, faz-se necessário destacar que o conhecimento sobre o caso não se pode limitar 

ao guia de estudos, devendo os delegados irem além e aprofundar-se em materiais 

recomendados e construir um conhecimento independente. Ao simular a Corte Distrital de 

Jerusalém, as atuações desempenhadas pelos participantes do comitê serão as mais verossímeis, 

adaptando-se às condições da simulação: os juízes, bem como os promotores e advogados de 

defesa atuarão a fim de discutir acerca das supostas violações de direitos humanos, procurando 

criar um precedente a nível internacional sobre a temática. Os integrantes deverão desempenhar 

suas funções de acordo com a prática da própria corte e as regras de direito internacional.  

Assim, no processo que decorre o período de inscrição da SOI, os delegados receberão 

os papéis que irão desempenhar na simulação – sendo os de defesa, acusação do réu ou juízes 

– e contarão com auxílio dos tutores (diretores deste comitê) para o direcionamento das 

pesquisas, explicação sobre a simulação, produção dos documentos jurídicos e eventuais 

necessidades.  

Ademais, a Corte Distrital de Jerusalém visa a construção de um espaço saudável 

durante a simulação que ocorrerá, focando no uso do senso crítico para traçar debates que 

contemplem a importância e a relevância do caso. 
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