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A primeira Convenção de Genebra “para a melhoria das condições dos feridos e
dos enfermos das forças armadas em campanha” foi adotada em 1864 e marcou
o início do Direito Internacional Humanitário (DIH) moderno. Foi seguida
por muitos outros tratados no intuito de incorporar este princípio básico: as
guerras devem ser travadas dentro de determinados limites que devem ser
respeitados, a fim de preservar a vida e a dignidade dos seres humanos.
A natureza da guerra se transformou até se tornar irreconhecível desde a
adoção da Primeira Convenção de Genebra há 150 anos. A maioria dos conflitos
armados contemporâneos é travada dentro dos limites dos Estados em vez
de entre estes. Os meios e métodos de guerra se sofisticaram até um grau
dificilmente concebível para os nossos antepassados. A utilização de armas
não tripuladas, como os drones, é um bom exemplo. É razoável perguntar-se:
o DIH conseguiu acompanhar todas essas mudanças?
A nossa resposta é sim. Os princípios básicos do DIH são mais relevantes do que
nunca e, de fato, o Direito Internacional Humanitário evoluiu na sua resposta
ao desenvolvimento dos conflitos armados e continua evoluindo. O CICV se
envolveu ativamente nos últimos 150 anos para fortalecer o DIH e mantê-lo
atualizado.
No entanto, não se pode ignorar o fato de que os conflito armados continuam
tendo um custo humano chocante, pago em grande parte pelos civis.
A verdadeira prova para o DIH é conseguir que os combatentes e aqueles que os
comandam obedeçam às normas. É por isso que o CICV realiza árduos esforços
para que o DIH seja mais respeitado e para garantir a sua implementação e
observação adequadas. Em última instância, o que é preciso, além da ação
humanitária ou legal, é a vontade política para poupar os civis e respeitar o DIH.

Peter Maurer
Presidente, Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV)
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1. O QUE É O DIH?
O Direito Internacional Humanitário (DIH) regula as relações entre Estados,
organizações internacionais e outros sujeitos do direito internacional. É uma
área do direito internacional público que se fundamenta em normas que, em
tempos de conflito armado, procura - por motivos humanitários - proteger as
pessoas que não participam ou que tenham deixado de participar diretamente
das hostilidades, ademais de restringir os meios e métodos de guerra. Em outras
palavras, o DIH consiste de normas de tratados internacionais ou de direito
consuetudinário (por exemplo, as normas que surgem da prática dos Estados
e são observadas por um sentido de obrigação), cuja finalidade específica é
resolver problemas humanitários derivados diretamente do conflito armado,
seja este de caráter internacional ou não internacional.
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TERMINOLOGIA
Os termos “Direito Internacional Humanitário”, “Direito Internacional dos conflitos armados” e
“Direito da guerra” podem ser considerados sinônimos. O CICV, as organizações internacionais,
as universidades e os Estados tendem a preferir “Direito Internacional Humanitário” (ou
“Direito Humanitário”).

GENEBRA E HAIA
O DIH divide-se em duas vertentes:
• O “Direito de Genebra”, o conjunto
de normas que protege as vítimas de
conflitos armados, como militares que
estão fora de combate e civis que não
participam ou que tenham deixado de
participar diretamente das hostilidades.

• O “Direito da Haia”, que é o conjunto
de normas que estabelece os direitos
e as obrigações dos beligerantes na
condução das hostilidades e limita os
meios e métodos de guerra.

Essas duas vertentes do DIH derivam os seus nomes das cidades onde foram codificadas pela
primeira vez. Com a adoção dos Protocolos de 8 de junho de 1977 Adicionais às Convenções
de Genebra, que unem os dois ramos, a distinção passou a ser assunto de interesse histórico
e acadêmico.
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Necessidade militar e humanidade
O DIH é um compromisso entre dois princípios subjacentes: o da humanidade
e o da necessidade militar. Esses dois princípios moldam todas as suas normas:
O princípio da necessidade militar permite apenas o grau e o tipo de força
necessários para conseguir o propósito legítimo de um conflito, isto é, a
submissão total ou parcial do inimigo o quanto antes com a menor perda
de vidas e recursos. Contudo, este princípio não permite tomar medidas que
de outra forma seriam proibidas segundo o DIH. O princípio da humanidade
proíbe causar todo tipo de sofrimento, lesão ou destruição desnecessários para
conseguir o propósito legítimo de um conflito.
“A guerra não é uma relação de homem para homem,
mas uma relação de Estado para Estado, na qual os particulares apenas
acidentalmente são inimigos, não na qualidade de homens,
nem mesmo como cidadãos, mas como soldados (...) Como o objetivo da guerra
consiste em destruir o Estado inimigo, tem-se o direito de matar
os defensores enquanto estiverem com as armas na mão;
mas tão logo as deponham e se rendam, cessam de ser inimigos
ou instrumentos do inimigo, voltam a ser simplesmente homens,
e não mais se dispõe de direito sobre as suas vidas”.
Jean-Jacques Rousseau, 1762

Normas básicas do DIH
Em todas as circunstâncias, as partes em um conflito devem distinguir entre
civis e combatentes para poupar a população civil e os bens civis. Não podem
ser atacados o conjunto da população civil nem indivíduos particulares.
Os ataques só podem ser dirigidos contra objetivos militares. As partes em
conflito não têm direito ilimitado a escolher métodos ou meios de guerra. É
proibida a utilização de armas ou de métodos de guerra indiscriminados, assim
como aqueles que provavelmente causem danos supérfluos ou sofrimento
desnecessário.
É proibido ferir ou matar um adversário que esteja se rendendo ou que não
possa mais participar do conflito. Pessoas que não participam ou não podem
mais participar das hostilidades têm direito a que se respeitem as suas vidas
e a sua integridade física e mental. Em todas as circunstâncias, essas pessoas
devem ser protegidas e tratadas com humanidade, sem nenhum tipo de
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distinção desfavorável. Deve-se procurar, recolher e atender as pessoas feridas
e doentes assim que as circunstâncias permitirem. O pessoal, as unidades, os
meios de transportes e os equipamentos sanitários devem ser poupados. A cruz
vermelha, o crescente vermelho ou o cristal vermelho sobre fundo branco são
sinais distintivos que indicam que tais pessoas e bens devem ser respeitados.
Os combatentes e civis capturados sob a autoridade de uma parte adversa
têm direito ao respeito pelas suas vidas, sua dignidade, seus direitos pessoais e
suas convicções políticas, religiosas ou de outra índole. Devem ser protegidos
contra todo ato de violência ou represália. Têm direito a intercambiar notícias
com as suas famílias e receber ajuda. As suas garantias judiciais básicas devem
ser respeitadas em qualquer processo penal contra si.
As normas resumidas acima conformam a essência do DIH. O CICV as esboçou
desta forma no intuito de facilitar a promoção do Direito Internacional
Humanitário. Esta versão não tem a autoridade de um instrumento legal e não
visa substituir os tratados vigentes de nenhuma forma.

“Os civis e os combatentes permanecem
sob a proteção e domínio dos princípios do Direito Internacional,
tal como decorre dos usos estabelecidos, dos princípios
de humanidade e dos ditames da consciência pública.”
Fyodor Martens, 1899
O parágrafo acima, conhecido como Cláusula de Martens,
apareceu por primeira vez na Convenção da Haia (II)
de 1899 Relativa às Leis e Usos da Guerra Terrestre. Teve
como inspiração, tomando o seu nome, o professor Fyodor
Fyodorovich Martens, delegado da Rússia nas Conferências
de Paz da Haia, em 1899. O significado preciso da cláusula
de Martens é debatido, mas uma interpretação geral é que
“qualquer ato que não seja proibido explicitamente pelo
DIH não é automaticamente permissível”. Os beligerantes
devem se lembrar sempre de que as suas ações devem
observar os princípios de humanidade e os ditames da
consciência pública.
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2. O QUE SÃO JUS AD BELLUM
		E JUS IN BELLO ?
Jus ad bellum refere-se às condições em que os Estados poderiam recorrer à
guerra ou ao uso de força armada em geral. A proibição do emprego da força
entre Estados e as suas exceções (legítima defesa e autorização da ONU para a
utilização de força), estabelecidas na Carta das Nações Unidas de 1945, são os
elementos básicos do jus ad bellum (ver o quadro intitulado “Sobre a proibição
da guerra”).
Jus in bello regulamenta a conduta das partes envolvidas em um conflito
armado. O DIH é sinônimo de jus in bello; a sua função é minimizar o sofrimento
durante os conflitos armados, em particular protegendo e auxiliando todas as
vítimas do conflito na maior medida possível.
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O DIH se aplica às partes beligerantes sem considerar os motivos do conflito ou se
as causas pelas quais elas estão lutando são justas ou não. Se não fosse assim, seria
impossível implementar as normas, uma vez que cada parte afirmaria ser vítima
de uma agressão. Além disso, o Direito Internacional Humanitário visa proteger
as vítimas de conflitos armados independentemente da sua afiliação a uma parte.
É por isso que jus in bello deve se manter independente do jus ad bellum.

SOBRE A PROIBIÇÃO DA GUERRA
Até o fim da Primeira Guerra Mundial, utilizar a força
armada não era considerado um ato ilegal, mas uma
forma aceitável de resolver disputas.
Em 1919, o Pacto da Liga das Nações e, em 1928, o Tratado
de Paris (Pacto Kellogg-Briand) procuraram tornar ilegal a
guerra. A adoção da Carta das Nações Unidas em 1945
confirmou a tendência: “Todos os Membros deverão
evitar nas suas relações internacionais a ameaça ou o uso
da força (...)”. Contudo, a Carta da ONU defende o direito
dos Estados à legítima defesa individual ou coletiva em
resposta a uma agressão de outro Estado (ou grupo de
Estados). O Conselho de Segurança da ONU, cuja atuação
se fundamenta no Capítulo VII da Carta, também pode
decidir recorrer ao uso coletivo da força em resposta a
uma ameaça à paz, uma violação da paz ou um ato de
agressão.

O DIH E A “RESPONSABILIDADE DE PROTEGER”
O Centro Global para a Responsabilidade de Proteger foi criado em 2008 e desempenha uma
função de importância no desenvolvimento e na promoção do conceito da “responsabilidade
de proteger” (R2P), definida como:
“A responsabilidade de proteger é um princípio que visa garantir que a comunidade
internacional nunca mais deixe de intervir diante de um genocídio e de outras formas
flagrantes de violação dos direitos humanos. A “R2P”, como é comumente abreviada, foi
adotada pelos chefes de Estado e de governo na Cúpula Mundial em 2005 na Assembleia
Geral das Nações Unidas. O princípio estipula: primeiro, que os Estados estão obrigados
a proteger os seus cidadãos contra atrocidades em massa; segundo, que a comunidade
internacional deve ajudá-los a fazer isso; e terceiro, que se o Estado em questão não agir
apropriadamente, a responsabilidade de fazê-lo recai sobre essa comunidade maior de

9

Estados. Deve-se entender a R2P como uma promessa solene feita pelos líderes de todos os
países a todos os homens e mulheres em perigo de sofrerem atrocidades em massa”.
O conceito de R2P implica que se um Estado não obedecer explicitamente a sua obrigação
de proteger a sua população contra quatro crimes particulares – genocídio, crimes de
guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade – a comunidade internacional tem a
responsabilidade de agir conjuntamente para proteger as pessoas em questão. Essa ação
pode adotar várias formas: diplomacia, medidas humanitárias e outros meios pacíficos;
também pode, como último recurso, envolver o uso da força, mas unicamente com a
autorização do Conselho de Segurança da ONU. Ainda que às vezes se faça referência à R2P
como “norma emergente”, não é uma obrigação legalmente vinculante que comprometa a
comunidade internacional, mas um instrumento político.
O DIH não oferece nenhuma base desse tipo para legalizar ou legitimar o recurso da força
nas relações internacionais. Tampouco proíbe os Estados de empregarem a força com
propósitos humanitários. A legalidade do uso da força armada nas relações é determinada
exclusivamente pelo jus ad bellum. Deve-se destacar, no entanto, que a lógica subjacente
da R2P e a obrigação de garantir o respeito pelo DIH são semelhantes, sendo que ambas
enfatizam a responsabilidade da comunidade internacional de garantir o respeito pelo DIH
e impedir que este seja violado, incluindo crimes de guerra e outros crimes internacionais.
A utilização da força no contexto da R2P também pode ser considerada uma das formas de
ação conjunta com as Nações Unidas mencionada explicitamente no artigo 89 do Protocolo
I Adicional às Convenções de Genebra de 8 de junho de 1977 (Protocolo Adicional I), que
estipula que “nos casos de violação grave das Convenções ou do presente Protocolo, as
Altas Partes Contratantes comprometem-se a agir, tanto conjunta como separadamente,
em cooperação com a Organização das Nações Unidas e em conformidade com a Carta das
Nações Unidas”.
O CICV, de acordo com o Princípio Fundamental da neutralidade, não está a favor nem em
contra das intervenções militares de R2P. A organização não expressa nenhuma opinião sobre
as medidas tomadas pela comunidade internacional para fazer respeitar o DIH. No entanto, a
seguinte questão fundamental continua vigente: qualquer utilização da força baseada na R2P
e/ou na obrigação de garantir o respeito pelo DIH deve obedecer às obrigações relevantes
conforme o Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Em outras palavras, os Estados e as organizações internacionais que estão participando de
conflitos armados no contexto de uma operação de R2P devem respeitar o DIH em todas as
circunstâncias.
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3. QUAIS SÃO AS ORIGENS DO DIH?

Frédéric Boissonnas/CICV

Empreendem-se esforços para proteger indivíduos das piores consequências
da guerra desde a Antiguidade (ver quadro). No entanto, foi somente na
segunda metade do século XIX que surgiram tratados internacionais para
regular a guerra, incluindo os direitos e a proteção para as vítimas de conflitos
armados.
Dufour (a Dunant): “Precisamos ver, por meio
de exemplos tão vívidos quanto aqueles que o
senhor informou, o que a glória do campo de
batalha produz em termos de tortura e lágrimas”.
Dunant: “Em certas ocasiões especiais, como
por exemplo, quando os príncipes da arte militar
de diferentes nacionalidades se encontram (...)
não seria desejável que eles aproveitassem esse
tipo de congresso para formular um princípio
internacional, sancionado por uma Convenção
de caráter inviolável, a qual, uma vez acordada
e ratificada, possa constituir a base para as
sociedades de socorro dos feridos nos diferentes
países europeus?”

Quem fundou o DIH contemporâneo?
Dois homens desempenharam uma função vital no surgimento do DIH
contemporâneo: Henry Dunant, um homem de negócios suíço, e GuillaumeHenri Dufour, um oficial do Exército suíço. Em 1859, quando viajava pela Itália,
Dunant testemunhou o sombrio resultado da batalha de Solferino. Após
voltar a Genebra, narrou as suas experiências no livro Lembrança de Solferino,
publicado em 1862. O general Dufour, que tinha conhecimento próprio sobre
guerras, não perdeu tempo em prestar o seu apoio moral ativo às ideias de
Dunant, especialmente ao presidir a conferência diplomática de 1864 na qual
foi adotada a Primeira Convenção de Genebra.
Em 1863, junto a Gustave Moynier, Louis Appia e Théodore Maunoir, Dunant e
Dufour fundaram o “Comitê dos Cinco”, um comitê internacional para o socorro
dos militares feridos. Este comitê se transformaria no Comitê Internacional da
Cruz Vermelha em 1876.
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Como foi criado o DIH contemporâneo?
O governo suíço, impulsionado pelos cinco membros fundadores do
CICV, convocou uma conferência diplomática em 1864. Dezesseis Estados
compareceram e adotaram a Convenção para a melhoria das condições dos
feridos e doentes das forças armadas em campanha.

Que inovações foram introduzidas com a Convenção de 1864?
A Convenção, que era um tratado multilateral, codificou e fortaleceu as leis
e costumes de guerra antigas, fragmentárias e dispersas que protegiam os
combatentes feridos e doentes e aqueles que cuidavam deles. Caracterizouse, acima de tudo, por conter:
• As normas escritas permanentes de escopo universal para proteger
combatentes feridos e doentes;
• Um caráter multilateral, aberta a todos os Estados;
• A obrigação de cuidar dos militares feridos e doentes sem discriminação
(por exemplo, sem distinção entre amigos e inimigos);
• O respeito e a identificação do pessoal, transporte e equipamento
sanitários mediante a utilização de um emblema (uma cruz vermelha sobre
fundo branco).

O DIH ANTES DA SUA CODIFICAÇÃO
Seria errôneo considerar a fundação da Cruz Vermelha, em 1863, ou a adoção da Primeira
Convenção de Genebra em 1864, como o ponto de partida do DIH como o conhecemos
hoje. Assim como não existe nenhum tipo de sociedade que não conte com o seu próprio
conjunto de normas, praticamente não houve nenhuma guerra sem normas, sejam vagas ou
precisas, que abranjam a conduta das hostilidades, a sua deflagração e o seu fim.

“Tomadas em seu conjunto, as práticas bélicas dos povos primitivos ilustram
vários tipos de normas internacionais relativas à guerra conhecidas
no tempo presente: normas que distinguem tipos de inimigos; normas que
determinam as circunstâncias, formalidades e a autoridade para iniciar e terminar
a guerra; normas que descrevem limitações quanto a pessoas, momentos,
lugares e métodos para a sua condução; e até mesmo normas que
proíbem por completo a guerra”.
Quincy Wright
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As primeiras leis da guerra foram proclamadas vários milênios antes da nossa época:
“Instituo estas leis para que os fortes não oprimam os fracos”.
Hammurabi, Rei da Babilônia

Muitos textos da Antiguidade, como o Mahabharata, a Bíblia e o Corão contêm normas em
defesa do respeito pelo adversário. Por exemplo, o Viqayet – texto escrito por volta do fim
do século XIII, no auge do período de dominação árabe da Espanha – contém um código
genuíno que regula a guerra.
Do mesmo modo, na Europa medieval, exigia-se aos cavaleiros que respeitassem as normas
de cavalheirismo, um código de honra que garantia o respeito pelos fracos e por aqueles que
não podiam se defender. Esses exemplos refletem a universalidade do DIH.

O “CÓDIGO LIEBER”
Desde o começo das guerras até a surgimento do
DIH contemporâneo, foram registrados mais de 500
convênios, códigos de conduta, convenções e outros
textos elaborados para regular as hostilidades. Entre
eles está o “Código Lieber”, que entrou em vigor em
abril de 1863. O Código é importante por ser a primeira
tentativa de codificar as leis e os costumes de guerra
existentes. Não obstante, diferentemente da Convenção
de Genebra original (adotada um ano depois), o Código
não possuía a categoria de um tratado, sendo que
estava pensado unicamente para os soldados da União
na Guerra Civil dos EUA.
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4. QUE TRATADOS COMPÕEM O DIH?
		O QUE É O DIH CONSUETUDINÁRIO?
O DIH contemporâneo surgiu com a Primeira Convenção de Genebra em
1864. Evoluiu em etapas para satisfazer a necessidade cada vez maior de
ajuda humanitária diante dos avanços da tecnologia armamentista e das
mudanças na natureza do conflito armado; com muita frequência, esses
avanços do direito ocorreram depois de acontecimentos que os fizeram muito
necessários. Os tratados a seguir são os principais instrumentos do DIH em
ordem cronológica de adoção:

1864 Convenção para a Melhoria das Condições dos Feridos e dos Enfermos das Forças
Armadas em Campanha
1868 Declaração de São Petersburgo (proíbe a utilização de determinados projéteis
durante uma guerra)
1899 Convenções da Haia Relativa às Leis e aos Usos da Guerra Terrestre, e a Adaptação
dos Princípios da Convenção de Genebra de 1864 à guerra marítima
1906 Revisão e complemento da Convenção de Genebra de 1864
1907 Revisão das Convenções da Haia de 1899 e adoção de novas Convenções
1925 Protocolo de Genebra para a Proibição do Emprego na Guerra de Gases
Asfixiantes, Tóxicos ou Similares e de Meios Bacteriológicos de Guerra
1929 Duas Convenções de Genebra:
• Revisão e complemento da Convenção de Genebra de 1906
• Convenção de Genebra sobre Tratamento dos Prisioneiros de Guerra
1949 Quatro Convenções de Genebra:
I.	Melhoria das Condições dos Feridos e dos Enfermos das Forças Armadas
em Campanha
II.	Melhoria das Condições dos Feridos, Enfermos e Náufragos das Forças
Armadas no Mar
III. Tratamento dos Prisioneiros de Guerra
IV. Proteção dos Civis em Tempos de Guerra
1954 Convenção da Haia para a Proteção dos Bens Culturais em Caso de Conflito
Armado
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1972 Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Estocagem de
Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de Toxinas e a sua Destruição
1976 Convenção sobre a Proibição da Utilização de Técnicas de Modificação Ambiental
para Fins Militares ou Quaisquer Outros Fins Hostis
1977 Dois Protocolos Adicionais às quatro Convenções de Genebra de 1949,
fortalecendo a proteção das vítimas dos conflitos armados internacionais
(Protocolo Adicional I) e não internacionais (Protocolo Adicional II)
1980 Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Emprego de Certas Armas
Convencionais que Podem Ser Consideradas como Excessivamente Lesivas ou
Geradores de Efeitos Indiscriminados (CAC). A CAC inclui:
• Protocolo (I) sobre fragmentos não detectáveis
• Protocolo (II) sobre proibições ou restrições ao emprego de minas,
armadilhas e outros artefatos
• Protocolo (III) sobre proibições ou restrições ao emprego de armas
incendiárias
1989 Convenção sobre os Direitos da Criança (artigo 38)
1993 Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção,
Estocagem e Uso de Armas Químicas e sobre a Destruição de Armas Químicas
Existentes no Mundo
1995 Protocolo (IV) relativo a armas cegantes a laser (adicionado à CAC de 1980)
1996 Protocolo emendado sobre as Proibições ou Restrições ao Emprego de Minas,
Armadilhas e Outros Artefatos (Protocolo II [emendado] da CAC de 1980)
1997 Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferência
de Minas Antipessoal e sobre a sua Destruição
1998 Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional
1999 Segundo Protocolo relativo à Convenção da Haia de 1954 para a Proteção de
Bens Culturais em Caso de Conflito Armado
2000 Protocolo Facultativo para a Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao
Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados
2001 Emenda ao Artigo I da CAC de 1980
2003 Protocolo (V) sobre Restos Explosivos de Guerra (adicionado à CAC de 1980)
2005 Protocolo Adicional às Convenções de Genebra relativo à Adoção de Emblema
Distintivo Adicional (Protocolo Adicional III)
2006 Convenção internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os
Desaparecimentos Forçados
2008 Convenção sobre Munições Cluster
2013 Tratado sobre o Comércio de Armas
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Esta lista mostra claramente que alguns conflitos armados tiveram um impacto
mais ou menos imediato no desenvolvimento do DIH:

CICV

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), os métodos de guerra,
incluindo aqueles que não eram totalmente novos, foram empregados em
uma escala sem precedente. Entre eles estavam o gás venenoso, os primeiros
bombardeios aéreos e a captura de centenas de milhares de prisioneiros de
guerra. Os tratados de 1925 foram uma resposta a esses acontecimentos.
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Na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), civis e militares foram mortos em
proporções iguais, diferentemente da razão de um a dez na Primeira Guerra
Mundial. Em 1949, a comunidade internacional respondeu a esses números
chocantes de vítimas e, mais particularmente, aos efeitos terríveis que a guerra
provocou nos civis, revisando as convenções vigentes na época e adotando
um novo instrumento: a Quarta Convenção de Genebra relativa à proteção
dos civis.
Os Protocolos Adicionais de 1977 foram uma resposta às consequências,
em termos humanos, das guerras de libertação nacional, cobertas apenas
parcialmente pelas Convenções de 1949 por meio do artigo 3°, comum às
quatro convenções de Genebra (artigo 3° comum).
As Convenções de Genebra de 1949 e os seus Protocolos
Adicionais de 1977 contêm quase 600 artigos e são os
principais instrumentos do DIH (ver Pergunta 6).

DIH CONSUETUDINÁRIO
O Direito Internacional Humanitário é desenvolvido pelos Estados principalmente por meio da
adoção de tratados e da configuração do direito consuetudinário. O direito consuetudinário
se configura quando a prática dos Estados é densa o suficiente (generalizada, representativa,
frequente e uniforme) e acompanhada da convicção dos Estados de estarem obrigados legalmente
a atuar – ou proibidos de atuar – de determinadas maneiras. Os costumes são legalmente
vinculantes para todos os Estados, exceto aqueles que objetaram de forma persistente, desde o
seu começo, à prática da norma em questão.
Em 1995, o CICV empreendeu um estudo detalhado das normas consuetudinárias do DIH: este
requereu aproximadamente dez anos e foi publicado pela Cambridge University Press em 2005.
O estudo pode ser acessado pela internet em: https://www.icrc.org/customary-ihl.
Este banco de dados fornece uma versão atualizada do estudo e se divide em duas partes:
• Normas: Esta parte apresenta uma análise das normas existentes do DIH consuetudinário.
Embora extremamente detalhado, o estudo não pretende constituir uma avaliação completa
de todas as normas nesta área do direito. Esta parte do estudo está disponível em árabe, chinês,
inglês, francês, russo e espanhol (em breve em português). Um resumo do estudo e uma lista
de normas estão disponíveis em muitos outros idiomas.
• Prática: Esta parte contém a prática subjacente das normas analisadas na Parte 1. É atualizada
regularmente pelo CICV, em cooperação com a Cruz Vermelha Britânica. Os materiais-fontes
são compilados por uma rede de delegações do CICV e pelas Sociedades Nacionais da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho do mundo todo e incorporados por uma equipe de pesquisa
com sede no Lauterpacht Centre for International Law da Universidade de Cambridge.
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5. QUANDO O DIH É APLICÁVEL?
O DIH é aplicável apenas em situações de conflito armado. Oferece dois
sistemas de proteção: um para os conflitos armados internacionais e outro
para os conflitos não internacionais. Portanto, as normas aplicáveis a uma
situação específica dependem da classificação do conflito armado.

A) Conflito armado internacional (CAI)
Os CAI ocorrem quando um ou mais Estados se valem da força armada contra
outro Estado. Classifica-se também como CAI um conflito armado entre um
Estado e uma organização internacional.
As guerras de libertação nacional, nas quais as pessoas combatem o domínio
colonial e a ocupação estrangeira e lutam contra regimes racistas no
exercício do seu direito à autodeterminação, são classificadas como CAI em
determinadas condições (ver artigo 1°, parágrafo 4, e artigo 96, parágrafo 3, do
Protocolo Adicional I). (Ver também a Pergunta 8.)
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B) Conflito armado não internacional (CANI)
Hoje, muitos conflitos armados são de caráter não internacional. Um CANI é
um conflito armado em que as hostilidades se dão entre as forças armadas
de um Estado e grupos armados organizados não estatais ou entre os grupos
entre si. Para que um conjunto de hostilidades seja considerado CANI, deve
alcançar determinado nível de intensidade e os grupos envolvidos devem
contar com organização suficiente.
As normas dos tratados de DIH distinguem os CANI definidos pelo artigo 3°
comum e aqueles que cabem na definição indicada no artigo 1° do Protocolo
Adicional II.
• O artigo 3° comum se aplica a “conflitos armados que não apresentem um
caráter internacional e que ocorram no território de uma das Altas Partes
contratantes”. Entre estes conflitos estão aqueles com o envolvimento de
um ou mais grupos armados não estatais. Pode eclodir um CANI entre forças
armadas estatais e grupos armados organizados não estatais ou apenas
entre estes.
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• O Protocolo Adicional II se aplica aos conflitos armados “que se desenrolem
em território de uma Alta Parte Contratante, entre as suas forças armadas e
forças armadas dissidentes ou grupos armados organizados que, sob a chefia
de um comando responsável, exerçam sobre uma parte do seu território um
controle tal que lhes permita levar a cabo operações militares contínuas e
organizadas e aplicar o presente Protocolo” (ver artigo 1°, parágrafo 1, do
Protocolo Adicional II). A definição de CANI no Protocolo II é mais restritiva
do que a noção de CANI indicada no artigo 3° em dois aspectos.
1) O Protocolo Adicional II introduz o requisito de controle territorial
ao estabelecer que os grupos armados organizados não estatais
devem exercer um controle territorial tal “que lhes permita levar a
cabo operações militares contínuas e organizadas e aplicar o presente
Protocolo”.
2) O Protocolo Adicional II se aplica expressamente apenas a conflitos
armados entre forças armadas estatais e forças armadas dissidentes
ou outros grupos armados organizados. Diferente do artigo 3° comum,
o Protocolo Adicional II não se aplica a conflitos armados entre grupos
armados organizados não estatais.
Neste contexto, deve-se levar em consideração que o Protocolo Adicional II
“desenvolve e completa” o artigo 3° “sem modificar as suas condições atuais de
aplicação” (ver artigo 1°, parágrafo 1, do Protocolo Adicional II).

Existência simultânea de CAI e CANI
Em determinadas situações, é possível que vários conflitos armados ocorram ao
mesmo tempo e dentro do mesmo território. Em tais instâncias, a classificação
do conflito armado e, consequentemente, o direito aplicável dependerão das
relações entre os beligerantes.
Considere o seguinte exemplo hipotético. O Estado A está envolvido em um
CANI com um grupo armado organizado não estatal. O Estado B intervém
diretamente do lado do grupo armado organizado não estatal. Assim sendo,
os Estados A e B estariam envolvidos em um CAI, mas o conflito armado
entre o Estado A e o grupo armado organizado manteria o seu caráter não
internacional. Se o Estado B interviesse junto ao Estado A, tanto este quanto
o grupo armado organizado não estatal e o Estado B e este grupo armado
estariam envolvidos em um CANI.
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PRINCIPAIS NORMAS APLICÁVEIS EM CONFLITOS
ARMADOS INTERNACIONAIS E NÃO INTERNACIONAIS
Conflito armado internacional
(CAI)

Conflito armado não
internacional (CANI)

Quatro Convenções de Genebra

Artigo 3° comum

Protocolo Adicional I

Protocolo Adicional II

DIH consuetudinário para CAI

DIH consuetudinário para CANI

As normas continuam sendo menos detalhadas para os CANI do que
para os CAI. Por exemplo, não existem normas sobre CANI relativas aos
estatutos de combatente ou prisioneiro de guerra (para as definições de
“combatentes” e “prisioneiros de guerra”, ver a Pergunta 7). Isto se deve
a que os Estados não se mostraram dispostos a conceder aos membros
de grupos armados organizados não estatais a imunidade contra ação
judicial sob a lei nacional por tomar armas. Considerando o princípio
da soberania dos Estados e a sua relutância em submeterem assuntos
internos à codificação internacional, resultou difícil fortalecer o sistema
de proteção em CANI. Não obstante, é preciso destacar que a brecha
importante entre as normas de tratados aplicadas a CAI e aquelas
aplicáveis em CANI está sendo preenchida gradualmente pelas normas
do direito consuetudinário, que frequentemente são as mesmas para
todos os tipos de conflitos armados.

QUE DIREITO SE APLICA A TENSÕES E DISTÚRBIOS INTERNOS?
As tensões e os distúrbios internos (como motins e atos de violência isolados e esporádicos)
se caracterizam como atos que perturbam a ordem pública sem chegar a ser um conflito
armado; não podem ser considerados conflitos armados porque o nível de violência não é
suficientemente alto ou porque as pessoas que empregam a violência não estão organizadas
como um grupo armado.
O DIH não se aplica a situações de violência que não chegam a ser um conflito armado. Casos
desse tipo são regidos conforme disposto pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos (ver
Pergunta 9) e pela legislação nacional.
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6. O QUE SÃO AS CONVENÇÕES
		DE GENEBRA E OS SEUS
		PROTOCOLOS ADICIONAIS?
As origens das Convenções de Genebra de 1949
A Convenção de Genebra para a Melhoria das Condições dos Feridos e
dos Enfermos das Forças Armadas em Campanha foi adotada em 1864. Foi
revisada e ampliada em 1906 e 1929. Outra convenção, relativa ao tratamento
dos prisioneiros de guerra, também foi adotada em 1929. Em 1934, a 15°
Conferência Internacional da Cruz Vermelha se reuniu em Tóquio e aprovou o
texto de uma convenção internacional – cujo esboço foi feito pelo CICV – para
a proteção dos civis de nacionalidade inimiga em territórios dos beligerantes
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ou ocupados por estes. Nenhuma medida foi tomada com este texto, já que os
Estados se recusaram a convocar uma conferência diplomática para decidirem
a sua adoção. Consequentemente, as disposições na versão preliminar de
Tóquio não foram aplicadas durante a Segunda Guerra Mundial. Recém em
1949, depois do fim desse conflito, os Estados adotaram as quatro Convenções
de Genebra, que continuam sendo a pedra angular do Direito Internacional
Humanitário. As primeiras três Convenções de Genebra de 1949 surgiram a
partir de tratados existentes sobre os mesmos assuntos, mas a quarta foi
absolutamente nova, constituindo o primeiro tratado de DIH a abordar
especificamente a proteção dos civis em conflitos armados. O número de
civis mortos durante a Segunda Guerra Mundial foi um dos motivos para o
desenvolvimento e a adoção de um tratado semelhante.

As origens dos Protocolos Adicionais de 1977
As Convenções de Genebra de 1949 representaram um importante avanço no
desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário. Não obstante, depois
da descolonização, surgiu a necessidade de contar com normas aplicáveis às
guerras de libertação nacional e às guerras civis, cuja ocorrência aumentou
significativamente durante a Guerra Fria. Além disso, as normas dos tratados
sobre a condução de hostilidades não tinham evoluído desde os Regulamentos
da Haia, de 1907. Como a revisão das Convenções de Genebra poderia ter
posto em perigo alguns dos progressos feitos em 1949, decidiu-se que seriam
adotados novos textos sob a forma de Protocolos Adicionais às Convenções de
Genebra, o que aconteceu em junho de 1977.
Em 2005, foi adotado um terceiro Protocolo Adicional às Convenções de
Genebra. Este instrumento reconhece como emblema adicional – composto
de uma moldura vermelha com forma de quadrado apoiado sobre a ponta,
sobre fundo branco – que passou a ser conhecido como o “cristal vermelho”.
Este emblema adicional não visa substituir a cruz vermelha nem o crescente
vermelho, mas proporcionar outra opção. A forma e o nome deste emblema
adicional foram decididos após um longo processo de seleção, cuja meta foi
criar um emblema livre de quaisquer conotações políticas, religiosas ou de
outro tipo, e que pudesse ser utilizado no mundo inteiro (ver Pergunta 13).
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Conteúdo das Convenções de Genebra
e dos Protocolos Adicionais
As Convenções de Genebra protegem todos os indivíduos e categorias de
indivíduos que não estão - ou deixaram de estar - envolvidos nas hostilidades:
• Primeira Convenção de Genebra: soldados enfermos e feridos em terra e
pessoal sanitário das forças armadas
• Segunda Convenção de Genebra: feridos, enfermos e náufragos das forças
armadas no mar, e pessoal sanitário das forças navais
• Terceira Convenção de Genebra: prisioneiros de guerra
• Quarta Convenção de Genebra: civis, tais como:
– Civis estrangeiros no território das partes em conflito, incluindo
refugiados;
– Civis em territórios ocupados;
– Civis detidos e internados;
– Pessoal sanitário e religioso ou unidades de defesa civil.
O artigo 3° comum proporciona uma proteção mínima em conflitos armados
não internacionais. É considerado um tratado em miniatura e representa
um padrão mínimo do qual os beligerantes não devem nunca se afastar.
Considera-se que as normas contidas no artigo 3° comum constituem normas
consuetudinárias (ver quadro).
O Protocolo Adicional I complementa a proteção estipulada pelas quatro
Convenções de Genebra em conflitos armados internacionais. Por exemplo,
proporciona proteção para civis doentes, feridos e náufragos e o pessoal
sanitário civil. Também contém normas sobre a obrigação de buscar pessoas
desaparecidas e de levar ajuda humanitária à população civil. Dão-se garantias
fundamentais a todas as pessoas, independentemente da sua condição. Além
disso, o Protocolo Adicional I codificou várias normas para a proteção da
população civil contra os efeitos das hostilidades.
O Protocolo Adicional II desenvolve e complementa o artigo 3° comum e se aplica
aos conflitos armados não internacionais entre as forças armadas de um Estado e
“forças armadas dissidentes ou grupos armados organizados que, sob a chefia de
um comando responsável, exerçam sobre uma parte do seu território um controle
tal que lhes permita levar a cabo operações militares contínuas e organizadas
e aplicar o presente Protocolo”. (No que tange às condições de aplicação do
Protocolo Adicional II, ver Pergunta 5). O Protocolo Adicional II reforça a proteção
além dos padrões mínimos contidos no artigo 3° comum ao incluir proibições
de ataques diretos contra civis, punições coletivas, atos de terrorismo, estupro,
prostituição forçada e atentados ao pudor, escravização e pilhagem. O Protocolo
também dispõe normas para o tratamento das pessoas privadas de liberdade.
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ARTIGO 3° COMUM
Em caso de conflito armado que não apresente um caráter internacional
que ocorra no território de uma das Altas Partes Contratantes, cada uma
das Partes em conflito será obrigada a aplicar, pelo menos, as seguintes
disposições:
1) As pessoas que não participarem diretamente do conflito, incluindo
membros das forças armadas que tenham deposto as armas e as
pessoas que tenham sido postas fora de combate por enfermidade,
ferimento, detenção ou qualquer outra razão, devem em todas as
circunstâncias ser tratadas com humanidade, sem nenhuma distinção
de caráter desfavorável baseada em raça, cor, religião ou crença, sexo,
nascimento ou fortuna, ou qualquer outro critério análogo.
Para esse efeito, são e permanecem proibidos, sempre e em toda a parte,
em relação às pessoas acima mencionadas:
(a) Os atentados à vida e à integridade física, em particular o homicídio
sob todas as formas, as mutilações, os tratamentos cruéis, torturas e
suplícios;
(B) As tomadas de reféns;
(C) As ofensas à dignidade das pessoas, especialmente os tratamentos
humilhantes e degradantes;
(d) As condenações proferidas e as execuções efetuadas sem prévio
julgamento por um tribunal regularmente constituído, que ofereça
todas as garantias judiciais reconhecidas como indispensáveis pelos
povos civilizados.
2) Os feridos e enfermos serão recolhidos e tratados.
– Um organismo humanitário imparcial, tal como o Comitê
Internacional da Cruz Vermelha, poderá oferecer os seus serviços às
Partes em conflito;
– As Partes em conflito deverão esforçar-se, por outro lado, em colocar
em vigor por meio de acordos especiais, totalmente ou em parte, as
demais disposições da presente Convenção;
– A aplicação das disposições anteriores não afetará o estatuto jurídico
das Partes em conflito.
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7. QUEM É PROTEGIDO PELO DIH?
O DIH protege todas as vítimas de conflitos armados, incluindo tanto civis
como combatentes que depuseram as armas. O caráter da proteção fornecida
varia e é determinado pela condição de combatente ou civil da pessoa em
questão.

CONFLITOS ARMADOS INTERNACIONAIS
Civis
Os civis têm direito à proteção em duas situações diferentes. Em primeiro lugar,
gozam de uma proteção geral contra os perigos derivados das hostilidades (ver
Pergunta 11). Os civis, definidos como as pessoas que não são combatentes
(ver definição de “combatente” abaixo), não devem ser objeto de ataques.
As únicas exceções a esta norma são os civis que participarem diretamente
das hostilidades, por exemplo, tomando as armas contra o inimigo. Em tais
casos, é possível alvejá-los, mas unicamente se participam das hostilidades (ver
Pergunta 11).
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Em segundo lugar, os civis são “pessoas protegidas” pelo DIH quando se
encontram nas mãos de uma parte do conflito, desde que:
– Não sejam cidadãos desse Estado inimigo;
– Não sejam cidadãos de um aliado desse Estado inimigo (exceto se esses dois
Estados não gozarem de relações diplomáticas normais);
– Não sejam cidadãos de um Estado neutro, isto é, um Estado não beligerante
(exceto se esses dois Estados não gozarem de relações diplomáticas
normais). Não obstante, nos territórios ocupados, os cidadãos de um Estado
neutro são sempre pessoas protegidas.
A justificativa é que esses cidadãos devem ser protegidos pelo DIH porque já não
gozam da proteção do seu próprio Estado – seja porque este está em guerra com o
Estado em cujo poder eles se encontram, seja porque não tem relações diplomáticas
com aquele Estado. O objetivo também é proteger os civis contra os atos arbitrários
de uma parte adversa devido à sua lealdade ao inimigo desta.
Os civis protegidos têm direito ao respeito pelas suas vidas, sua dignidade, seus
direitos pessoais e suas convicções políticas, religiosas ou de outra índole. Não
podem ser sujeitos a tortura, tratamento cruel ou degradante nem a castigos
corporais, ademais de que devem ser protegidos contra todo ato de violência ou
represália.
Os civis se encontram em risco particularmente quando estão em um território
ocupado pelo exército de uma potência beligerante ou quando são detidos por
motivos ligados a um conflito armado. No território ocupado, a potência ocupante
tem a obrigação particular de alimentar e prover material médico aos civis
protegidos. Deportações e transferências forçadas são proibidas. Também existem
normas sobre o confisco de propriedades. O DIH proporciona normas detalhadas
para proteger os civis privados de liberdade, sobretudo no que tange às condições
da sua detenção, às garantias judiciais e processuais às quais têm direito e à sua
liberação (ver Pergunta 10).

Combatentes fora de ação
Apesar de contarem com proteção contra danos supérfluos ou sofrimento
desnecessário, os combatentes não estão protegidos contra os efeitos das
hostilidades (ver Pergunta 12). Portanto, podem ser atacados exceto se estiverem
fora de combate.
Todos os membros das forças armadas de uma parte em conflito (exceto o
seu pessoal sanitário e religioso) são definidos como “combatentes”. As forças
armadas de uma parte em conflito constam das forças, grupos e unidades
armados organizados sob a chefia de um comando responsável dessa parte
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para a condução dos seus subordinados (ver artigo 34, parágrafos 1 e 2, do
Protocolo Adicional I. Ver também as Normas 3 e 4 do estudo do CICV sobre o
DIH consuetudinário). Normalmente, esta definição abrange os membros das
forças armadas regulares. Também inclui os membros de milícias e corpos
de voluntários (as chamadas forças armadas “irregulares”), assim como
membros de movimentos de resistência organizados. A Terceira Convenção
de Genebra é mais estrita do que o Protocolo Adicional I e define condições
adicionais específicas que devem ser cumpridas pelos membros das forças
armadas irregulares e de movimentos organizados de resistência para serem
considerados prisioneiros de guerra.
Considera-se que um combatente está fora de ação quando se encontra em poder
de uma parte adversária, quando claramente expressa a sua intenção de se render
ou quando está doente ou ferido a tal ponto que é incapaz de se defender. Em
cada um desses casos, essas pessoas estão fora de combate caso se abstenham de
qualquer ato hostil e não tentem fugir. Assim que um combatente for declarado fora
de combate, deve-se considerá-lo com respeito e protegê-lo de forma apropriada.
Além disso, quando os combatentes caem nas mãos do inimigo – por captura,
rendição, capitulação em massa ou algum outro motivo – gozam do estatuto de
“prisioneiros de guerra”. Como tais, não podem ser processados ou punidos por
terem participado diretamente das hostilidades. De fato, os combatentes têm o
direito de participar diretamente nas hostilidades e gozam de imunidade contra
processos pelos seus atos de beligerância. Não obstante, se cometerem crimes de
guerra, devem ser julgados por isso (ver Pergunta 19).
Os prisioneiros de guerra têm direito a um tratamento humano e ao respeito
pelas suas vidas, sua dignidade, seus direitos pessoais e suas convicções políticas,
religiosas ou de outra índole. Não podem ser sujeitos a tortura, tratamento cruel
ou degradante nem a castigos corporais e devem ser protegidos de todo ato
de violência ou represália. O DIH dispõe normas detalhadas para proteger os
prisioneiros de guerra, sobretudo no que tange às condições da sua detenção,
às garantias judiciais e processuais às quais têm direito e à sua liberação (ver
Pergunta 10).

CONFLITOS ARMADOS NÃO INTERNACIONAIS
O DIH não reconhece nenhuma categoria específica de pessoa nos conflitos
armados não internacionais. Isto se deve a que os Estados não desejam
conceder aos membros de grupos armados organizados não estatais o estatuto
de “combatentes”, que implica no direito de participarem diretamente das
hostilidades. Portanto, o artigo 3°comum e o Protocolo Adicional II apenas
dispõem que toda pessoa não participe ativamente das hostilidades - ou que
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tenha deixado de participar delas - tem direito a ser protegida. Isto permite ao
DIH proteger os civis e aqueles que deixaram de participar diretamente das
hostilidades. Ao não existir um estatuto de “combatente” nos conflitos armados
não internacionais, também não existe um estatuto de prisioneiro de guerra.
Isto significa que os membros de grupos armados não estatais que tomam as
armas em um conflito dessa natureza podem ser processados pela legislação
nacional por fazê-lo.

PROTEÇÃO PARA OS FERIDOS, ENFERMOS E
NÁUFRAGOS E PARA O PESSOAL SANITÁRIO
Os feridos, doentes e náufragos, independentemente do seu estatuto,
têm direito a serem protegidos. A parte em conflito que os têm em seu
poder deve procurá-los, recolhê-los e tratá-los. O pessoal sanitário e os
estabelecimentos, transportes e equipamentos de saúde devem ser
respeitados e protegidos em qualquer circunstância. A cruz vermelha,
o crescente vermelho ou o cristal vermelho sobre um fundo branco são
os símbolos distintivos que indicam que tais pessoas e bens devem ser
respeitados (ver Pergunta 13).

PROTEÇÃO ESPECÍFICA: MULHERES E CRIANÇAS
Determinadas categorias de pessoas, como as mulheres e as crianças, têm
necessidades específicas nos conflitos armados e devem receber respeito
e proteção em particular.
As crianças devem receber os cuidados e ajuda de que precisarem. Devemse tomar todas as medidas viáveis para proteger as crianças menores de
15 anos da participação direta nas hostilidades e, caso elas tenham ficado
órfãs ou sido separadas das suas famílias como resultado de um conflito
armado, garantir que não sejam abandonadas à sua própria sorte. Deve-se
facilitar o sustento, a prática da sua religião e a sua educação em qualquer
circunstância. As crianças privadas de liberdade devem ser mantidas em
alojamentos separados daqueles para adultos, exceto se famílias forem
acomodadas em unidades familiares. Não se deve aplicar a pena de morte
contra pessoas menores de 18 anos quando elas cometerem crimes.
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As necessidades específicas em matéria de proteção, saúde e auxílio
das mulheres afetadas pelos conflitos armados devem ser levadas em
consideração. Mulheres grávidas e mães jovens devem ser tratadas com
particular cuidado. A proibição da violência sexual se aplica de igual forma a
homens e mulheres, mas com frequência são as mulheres que sofrem a maior
parte dos casos de violência sexual ocorridos durante conflitos armados.
Portanto, as mulheres têm uma necessidade específica de proteção contra
toda forma de violência sexual – por exemplo, sendo separadas dos homens
se forem privadas de liberdade, exceto se famílias forem acomodadas em
unidades familiares. As mulheres também devem estar sob a supervisão
imediata de mulheres, não de homens.

GARANTIAS FUNDAMENTAIS
INDEPENDENTES DA CONDIÇÃO
Além da proteção descrita acima, o DIH estipula determinadas garantias
fundamentais que se aplicam a todas as pessoas fora de combate
independentemente da sua condição (artigo 75 do Protocolo Adicional I;
artigo 4° do Protocolo Adicional II).
Devem-se respeitar as pessoas, a sua honra e as convicções e práticas
religiosas de todas elas. São e permanecerão proibidos em qualquer
momento ou lugar, quer sejam cometidos por agentes civis quer sejam por
militares, os atos seguintes:
a) Atentados contra a vida, saúde e bem-estar físico ou mental das
pessoas, a saber:
i) Assassinato;
ii) Tortura sob qualquer forma, física ou mental;
iii) Castigos corporais; e
iv) Mutilações;
b) Atentados contra a dignidade da pessoa, a saber, os tratamentos
humilhantes e degradantes, a prostituição forçada e qualquer forma de
atentado ao pudor;
c) Tomada de reféns;
d) Penas coletivas;
e) Ameaça de cometer qualquer dos atos supracitados.
Finalmente, entre as garantias fundamentais concedidas a todas as
pessoas afetadas pelo conflito armado também há determinadas garantias
processuais e judiciais (artigo 75 do Protocolo Adicional I; artigo 6° do
Protocolo Adicional II).
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8. QUEM ESTÁ OBRIGADO
		A RESPEITAR O DIH?
Todas as partes em um conflito armado – grupos armados organizados, estatais
ou não estatais – estão obrigadas pelas normas dos tratados e do direito
consuetudinário do DIH. As normas do Direito Internacional Humanitário
consuetudinário se aplicam a todos as partes, independentemente de terem
ratificado ou não os tratados de DIH.

Os Estados e as suas obrigações
Somente os Estados podem se transformar em partes em tratados
internacionais como as Convenções de Genebra e os seus Protocolos Adicionais.
Em novembro de 2013, 195 Estados eram signatários das Convenções de
Genebra. O fato de as Convenções contarem com uma ratificação quase
universal demonstra a sua importância. Em março de 2014, 173 Estados eram
signatários do Protocolo Adicional I; 167, do Protocolo Adicional II; e 66, do
Protocolo Adicional III.

Grupos armados organizados não estatais e as suas obrigações
Os grupos armados organizados não estatais estão obrigados – como partes
em um conflito armado não internacional – pelo artigo 3°comum e o Protocolo
Adicional II (se o limiar para a sua aplicação for alcançado – ver Pergunta 5),
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desde que o Estado a que pertencem seja parte dos tratados em questão. Em
qualquer caso, também são obrigados pelas normas do DIH contemporâneo
no que tange aos conflitos armados não internacionais.

Movimentos de liberação nacional
Os movimentos de liberação nacional que lutam contra a dominação colonial
e a ocupação estrangeira e contra regimes racistas no exercício do direito
à autodeterminação dos povos que representam podem comprometer-se
a aplicar as Convenções de Genebra e o Protocolo Adicional I (isto é, o DIH
relativo a conflitos internacionais armados) por meio de uma declaração
unilateral dirigida ao depositário, ou seja, o Conselho Federal Suíço (ver artigo
1°, parágrafo 4, e artigo 96, parágrafo 3, do Protocolo Adicional I).

O DIH se aplica às operações de paz realizadas pelas Nações
Unidas ou sob os seus auspícios?
O caráter multifacetado das operações de paz e os contextos cada vez mais
complexos e violentos nos quais os seus membros operam aumentam a
probabilidade de que as forças multinacionais que realizam tais operações se
envolvam no emprego da força. Em tais situações, a questão da aplicabilidade
do DIH se torna muito pertinente.
A questão da aplicabilidade do DIH a forças multinacionais foi desconsiderada
durante muito tempo. Muitas vezes, argumenta-se que as forças da ONU não
podem ser partes em um conflito armado, portanto não podem ser obrigadas
pelo DIH. Também afirmou-se que as forças multinacionais, que levam o selo
da legitimidade internacional, deveriam ser consideradas imparciais, objetivas
e neutras, porque o seu único interesse em qualquer conflito armado é a
restauração e a preservação da paz e da segurança internacionais.
Não obstante, esta visão do assunto prescinde da antiga distinção entre jus
ad bellum e jus in bello. Como com qualquer outra força, a aplicabilidade do
DIH às forças multinacionais deve ser determinada exclusivamente com
base nos fatos, sem considerar o mandato internacional designado às forças
multinacionais pelo Conselho de Segurança nem a designação outorgada às
partes potencialmente opostas àquelas.
O DIH será aplicado às forças multinacionais desde que estas se tornarem parte
de um conflito armado, quer internacional, quer não internacional. Se as forças
multinacionais estiverem lutando contra forças armadas estatais, o marco
jurídico de referência será o DIH aplicável a conflitos armados internacionais.
Quando se enfrentarem a um ou mais grupos armados organizados não
estatais, o marco será o Direito Internacional Humanitário aplicável a conflitos
armados não internacionais.
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OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E IMPOSIÇÃO DA PAZ
Frequentemente, as operações de paz se dividem em duas categorias:
manutenção da paz e imposição da paz.
O propósito das operações de manutenção da paz é garantir o respeito pelo
cessar-fogo e as linhas de demarcação e concluir os acordos de retirada de
tropas. Nos últimos anos, o escopo das operações de manutenção da paz
foi ampliado para abranger outras tarefas, como a supervisão de eleições,
o encaminhamento de ajuda humanitária e a prestação de assistência no
processo de reconciliação nacional. Os membros das forças de manutenção
da paz estão autorizados a empregar a força unicamente para a legítima
defesa. Tais operações são realizadas com o consentimento das partes
envolvidas.
As operações de imposição da paz, estipuladas pelo Capítulo VII da Carta das
Nações Unidas, são realizadas por forças da ONU ou por Estado, grupos de
Estados ou organizações regionais, seja por convite do Estado envolvido, seja
com autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essas forças
recebem uma missão de combate e estão autorizadas a tomar medidas
coercivas para realizar o seu mandato. O consentimento das partes não é
necessário.
A distinção entre estes dois tipos de operações se tornou menos clara
nos últimos anos, já que as operações de paz frequentemente realizam
tarefas típicas de operações de manutenção e de imposição da paz.
Consequentemente, os termos mais genéricos como “operações de apoio à
paz” e “operações de paz” estão sendo utilizados com maior frequência hoje
em dia.
A natureza do mandato das operações de paz e a sua designação –
manutenção ou imposição da paz – não influi na aplicabilidade do DIH,
que é determinada com base nos fatos e no cumprimento dos critérios
para conflitos armados derivados das disposições relevantes de DIH, em
particular, os artigos 2° e 3° comuns.
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A OBRIGAÇÃO DE RESPEITAR E FAZER RESPEITAR O DIH
Não somente as partes em um conflito armado têm obrigações segundo o DIH. Todos os Estados
– e a comunidade internacional como um todo – devem “respeitar e fazer respeitar” o Direito
Internacional Humanitário.
Esta expressão pode ser achada no artigo 1° comum, que estipula: “As Altas Partes contratantes
comprometem-se a respeitar e a fazer respeitar a presente Convenção em todas as circunstâncias”
(ver também artigo 1°, parágrafo 1, do Protocolo Adicional I).
A obrigação das partes em conflito de respeitar e fazer respeitar também existe no DIH
consuetudinário (ver Norma 139 do estudo do CICV sobre DIH consuetudinário).
• “Respeitar” significa que os signatários dos tratados de DIH devem aplicá-los de boa-fé.
• O significado de “fazer respeitar” é mais amplo: os Estados Partes dos tratados de DIH,
engajados ou não em um conflito, e o conjunto da comunidade internacional, devem tomar
todas as medidas possíveis para garantir que as normas sejam respeitadas por todos e, em
particular, pelas partes envolvidas no conflito.

QUEM TEM O DEVER DE DIFUNDIR AS CONVENÇÕES DE
GENEBRA E OS SEUS PROTOCOLOS ADICIONAIS?
Os Estados têm a obrigação legal de divulgar as Convenções e os seus
Protocolos Adicionais:
“As Altas Partes contratantes comprometem-se a divulgar o mais
amplamente possível, em tempo de paz e em tempo de guerra, o texto
da presente Convenção nos respectivos países e, em especial, a incluir seu
estudo nos programas de instrução militar e, se possível, civil, de modo que
seus princípios sejam conhecidos de toda a população, especialmente das
forças armadas combatentes, do pessoal sanitário e dos capelães” (artigos 47
e 48 da Primeira e da Segunda Convenção de Genebra, respectivamente. Ver
também artigos 127 e 144 da Terceira e da Quarta Convenção de Genebra,
respectivamente).
“As Altas Partes Contratantes comprometem-se a difundir o mais
amplamente possível, tanto em tempo de paz como em período de conflito
armado, as Convenções e o presente Protocolo nos seus países respectivos
e, particularmente, a incorporar o seu estudo nos programas de instrução
militar e incentivar esse estudo pela população civil, de maneira que esses
instrumentos sejam conhecidos pelas forças armadas e pela população civil”
(artigo 83 do Protocolo Adicional I.).
“O presente Protocolo será difundido o mais amplamente possível.” (Artigo
19 do Protocolo Adicional II.)
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9. QUAL É A DIFERENÇA
		ENTRE O DIH E O DIREITO
		INTERNACIONAL DOS
		DIREITOS HUMANOS?
O QUE É O DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS?
O Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) é um conjunto de normas internacionais
estabelecidas por tratados ou costume, com base nas quais indivíduos e grupos podem esperar e/ou
exigir determinados direitos que devem ser respeitados e protegidos pelos seus Estados. O conjunto
de padrões internacionais de direitos humanos também contém inúmeros princípios e diretrizes que
não figuram em tratados (também conhecidas como “soft law” ou normas não vinculantes).
Os principais tratados do DIDH são listados a seguir:
a) Instrumentos universais
• Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948)
• Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (1965)
• Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966)
• Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966)
• Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979)
• Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou
Degradantes (1984)
• Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
• Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores
Migrantes e dos Membros das suas Famílias (1999)
• Convenção Internacional sobre a Proteção de Todas as Pessoas Contra os Desaparecimentos
Forçados (2006)
• Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2006)
b)
•
•
•

Instrumentos regionais
Convenção Europeia dos Direitos do Homem (1950)
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969)
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1981)

Estes tratados são supervisionados por organismos de direitos humanos, como o Comitê de
Direitos Humanos para o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Corte Europeia de
Direitos Humanos para a Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
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Embora o DIH e o DIDH tenham se desenvolvido separadamente, alguns tratados de direitos
humanos incluem disposições advindas do DIH: por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da
Criança e o seu Protocolo Facultativo sobre o Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados, e a
Convenção sobre os Desaparecimentos Forçados.
O Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos Direitos
Humanos são ramos complementares do Direito Internacional que possuem
algumas finalidades em comum. Tanto um quanto o outro se empenham
em proteger as vidas, a saúde e a dignidade de indivíduos, embora em
perspectivas diferentes – razão pela qual, apesar de terem formulações muito
diferentes, a essência de parte das normas é similar. Por exemplo, tanto o DIH
quanto o DIDH proíbem a tortura ou o tratamento cruel, prescrevem direitos
básicos para as pessoas sujeitas a processos penais, proíbem a discriminação,
dispõem a proteção de mulheres e crianças e regulam aspectos do direito à
alimentação e à saúde. Contudo, existem diferenças importantes entre eles: as
suas origens, o escopo da sua aplicação, os organismos que os implementam
e assim por diante.

Origens
O DIH, cujas origens são antigas, foi codificado na segunda metade do século
XIX, sob a influência de Henry Dunant, fundador do Comitê Internacional da
Cruz Vermelha (ver Pergunta 6). O DIDH é um ramo mais recente: originou-se
em determinadas declarações nacionais de direitos humanos influenciadas
pelas ideias do Iluminismo (como a Declaração de Independência dos Estados
Unidos em 1776 e a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão
em 1789). O Direito Internacional dos Direitos Humanos surgiu somente depois
da Segunda Guerra Mundial, sob os auspícios das Nações Unidas, como ramo
do Direito Internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948
definiu pela primeira vez o DIDH no nível internacional em uma resolução
não vinculante da Assembleia Geral. Recém em 1966 essa Declaração se
transformou em tratados universais de direitos humanos: o Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, ambos assinados em 1966 (ver quadro).

Escopo temporal de aplicação
Embora o DIH se aplique exclusivamente a conflitos armados (ver Pergunta
5), o DIDH se aplica, em princípio, em todas as circunstâncias, isto é, durante
tempo de paz e de conflitos armados. Contudo, diferentemente do DIH,
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alguns tratados de direitos humanos permitem aos governos abster-se de
determinadas obrigações durante emergências públicas que ameacem a
vida do país. No entanto, a derrogação deve ser necessária e proporcional em
relação à crise, não deve ser introduzida na base de discriminações e não deve
contradizer outras normas do Direito Internacional, entre estas as disposições
do DIH. Certos direitos humanos são inalienáveis: entre eles, o direito à vida,
a proibição da tortura ou tratamentos ou castigos cruéis, desumanos ou
degradantes, a proibição da escravidão e servidão e a proibição de leis penais
retroativas.

Escopo geográfico de aplicação
Outra grande diferença entre o DIH e o Direito Internacional dos Direitos
Humanos é o seu alcance extraterritorial. Não se discute que o Direito
Internacional Humanitário relativo aos conflitos armados internacionais se
aplica extraterritorialmente, sendo que o seu propósito é regular a conduta
de um ou mais Estados envolvidos em um conflito armado no território de
outro. O mesmo raciocínio se aplica a conflitos armados não internacionais
com um elemento extraterritorial: as partes em tais conflitos não podem ser
absolvidas das suas obrigações de DIH quando o conflito se espalha além do
território de um único Estado. Apesar da opinião discordante de alguns juristas
importantes, é de aceitação geral que o Direito Internacional dos Direitos
Humanos se aplica com base extraterritorial, inter alia, às decisões tomadas por
tribunais regionais e internacionais. A extensão exata dessa aplicação, contudo,
ainda não foi determinada. Os organismos de direitos humanos geralmente
admitem a aplicação extraterritorial do DIDH quando um Estado controla um
território (por exemplo, durante uma ocupação) ou uma pessoa (por exemplo,
uma detenção). Porém a jurisprudência sobre direitos humanos quanto à
aplicação extraterritorial das normas de direitos humanos relativas ao uso da
força não está assentada.

Escopo pessoal de aplicação
O Direito Internacional Humanitário visa proteger as pessoas que não
participam ou deixaram de participar das hostilidades. Protege os civis e
os combatentes fora de combate, como feridos, doentes e náufragos ou
prisioneiros de guerra (ver Pergunta 7). O Direito Internacional dos Direitos
Humanos, desenvolvido principalmente para épocas de paz, se aplica a toda
pessoa dentro da jurisdição de um Estado. Diferentemente do DIH, o DIDH
não distingue entre combatentes e civis, nem prescreve categorias de “pessoa
protegida”.
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Partes vinculadas pelo DIH e pelo DIDH
O Direito Internacional Humanitário vincula todas as partes em um conflito
armado; portanto, estabelece uma igualdade de direitos e obrigações entre as
partes estatais e não estatais para benefício de todos os que poderiam ser afetados
pela sua conduta (uma relação essencialmente “horizontal”) (Ver Pergunta 8). O
Direito Internacional dos Direitos Humanos rege explicitamente a relação entre um
Estado e as pessoas que se encontram no seu território e/ou estão sujeitas à sua
jurisdição (uma relação essencialmente “vertical”), estabelecendo as obrigações
dos Estados frente aos indivíduos para um amplo espectro de condutas. Assim, o
DIDH somente vincula Estados, como evidencia o fato de que os tratados e outras
fontes das normas de direitos humanos não criam obrigações legais para grupos
armados não estatais. A razão disto é que a maioria dos grupos deste tipo não pode
obedecer todas as obrigações estabelecidas pelo DIDH porque, diferentemente
dos governos, eles não podem desempenhar as funções sobre as quais se préestabelece a implementação das normas de direitos humanos. Existe uma exceção
notável a essa generalização sobre os grupos armados não estatais: nos casos em
que um grupo, normalmente em virtude do controle estável do território, possa
atuar como uma autoridade estatal e, portanto, as suas responsabilidades em
matéria de direitos humanos possam ser reconhecidas de facto.
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Escopo substancial de aplicação
O DIH e o DIDH têm normas substanciais em comum (como a proibição
da tortura), mas também contêm disposições muito diferentes. O Direito
Internacional Humanitário lida com muitas questões externas aos limites do
Direito Internacional dos Direitos Humanos, como o estatuto de “combatente”
e de “prisioneiro de guerra”, a proteção dos emblemas da cruz vermelha e do
crescente vermelho e a licitude de tipos específicos de armas. Do mesmo modo, o
Direito Internacional dos Direitos Humanos trata aspectos da vida não regulados
pelo DIH, como a liberdade de imprensa, de reunião, o direito ao voto, à greve e
outros assuntos. Além disso, existem áreas regidas por ambas vertentes, mas de
formas diferentes – e às vezes contraditórias. Isto se aplica sobretudo ao emprego
da força e à detenção.
• No que tange ao emprego da força, as normas do DIH relativas à condução
das hostilidades reconhecem que o uso da força letal é inerente à realização de
guerras. É assim porque a finalidade das operações militares é se impor às forças
armadas do inimigo. Portanto, as partes em conflito armado têm permissão, ou
pelo menos não são legalmente proibidas de atacar os objetivos militares da
outra, incluindo o pessoal inimigo. A violência dirigida contra esses alvos não
é proibida pelo Direito Internacional Humanitário, independentemente de ter
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sido cometida por um Estado Parte ou uma parte não estatal de um conflito
armado. Por outro lado, atos de violência contra civis e bens civis – assim como
ataques indiscriminados – são ilegais, pois um dos principais propósitos do DIH
é poupar civis e bens civis dos efeitos das hostilidades; e, segundo o DIH, devem
ser tomadas precauções a fim de minimizar a perda de civis (ver Pergunta 11). O
DIDH foi concebido para proteger as pessoas de abusos cometidos pelo Estado;
não regula a condução das hostilidades entre as partes em um conflito, mas a
forma em que é possível empregar a força na aplicação da lei. Esta se afirma em
uma abordagem de “prender em vez de matar”: a utilização da força deve ser
o último recurso para proteger a vida, quando os outros meios são ineficazes
ou não obtêm o resultado pretendido, devendo ser estritamente proporcional
em relação ao objetivo legítimo que se quer alcançar (por exemplo, prevenir o
crime, realizar ou ajudar na prisão legal de criminosos ou suspeitos de crimes, e
manter a ordem e a segurança públicas).
• Quanto às detenções, embora tanto o Direito Internacional Humanitário e
o Direito Internacional dos Direitos Humanos estabeleçam normas sobre o
tratamento humano dos detidos, as condições de detenção e o direito a um
julgamento imparcial, existem diferenças relativas às garantias processuais
durante o internamento, isto é, a detenção não penal de uma pessoa com base
na gravidade da ameaça que a sua atividade apresenta para a segurança da
autoridade que a detém. O internamento não é proibido durante conflitos
armados e, em geral, não é preciso uma revisão judicial da legalidade da
detenção conforme o DIH (ver Pergunta 10). Fora dos conflitos armados, a
detenção não penal (por exemplo, a administrativa), não é muito comum.
Na vasta maioria dos casos, as pessoas são privadas de liberdade por serem
suspeitas de ter cometido um delito. O Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos garante o direito à liberdade da pessoa e estipula que todo indivíduo
detido, independentemente do motivo, tem direito à revisão judicial da
legalidade da sua detenção. Esta área do DIDH se baseia na hipótese de que os
tribunais estão em funcionamento, que o sistema judicial pode absorver todas
as pessoas detidas em qualquer momento seja qual for o seu número, que há
assessoramento jurídico disponível, que as agências de aplicação da lei podem
realizar as suas tarefas etc. As circunstâncias são muito diferentes durante
conflitos armados, o que se reflete nas disposições do DIH.
A interação entre as normas do DIH e de direitos humanos relativas ao uso da força
e as salvaguardas processuais para o internamento, pelo menos nos conflitos
armados internacionais, devem ser resolvidas com uma referência à lex specialis,
ou seja, as disposições do Direito Internacional Humanitário especificamente
desenhadas para tratar essas duas áreas (ver quadro).
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INTERAÇÃO ENTRE O DIH E O DIDH
A interação entre o Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos Direitos
Humanos ainda recebe muita atenção no âmbito jurídico, particularmente devido às suas
consequências sobre a condução de operações militares.
Na sua primeira declaração sobre a aplicação dos direitos humanos em situações de conflito
armado, a Opinião Consultiva sobre a Legalidade da Ameaça ou do Uso de Armas Nucleares de
1996, a Corte Internacional de Justiça observou que a proteção disposta pelo Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos não cessava em épocas de guerra e que, em princípio, o direito de uma
pessoa a não ser privada arbitrariamente da vida também se aplicava às hostilidades. A Corte
acrescentou que o que constituía uma privação arbitrária da vida devia ser determinado pela lex
specialis aplicável, isto é, pelas normas aplicáveis em conflitos armados, elaboradas para regular a
condução das hostilidades.
Normalmente, interpretou-se que essa declaração levantou a questão da interação entre o DIH e
o DIDH e concluiu que o Direito Internacional dos Direitos Humanos, cuja aplicação se considera
válida em todas as circunstâncias, constitui a lex generalis, ao passo que o Direito Internacional
Humanitário, cuja aplicação é ativada pela ocorrência de conflitos armados, constitui a lex specialis.
Em outras palavras, quando o DIDH e o DIH entram em conflito, deve prevalecer o segundo, já que
foi concebido especificamente para os conflitos armados.
Apesar de o significado e até mesmo a utilidade da doutrina da lex specialis terem sido contestados,
existe uma aceitação geral do seu caráter indispensável na determinação da interação entre
o Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Embora,
de um modo geral, essas duas áreas do Direito Internacional sejam complementares, a noção
da complementariedade não pode resolver os intrincados problemas legais que surgem
ocasionalmente. Em determinada instância, as normas do DIH e do DIDH poderiam gerar
resultados conflitivos se forem aplicadas aos mesmos fatos, sendo que elas refletem as diferentes
circunstâncias para as quais foram desenvolvidas em primeiro lugar.
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10. O QUE O DIH ESTIPULA SOBRE
		A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE?
O Direito Internacional Humanitário protege toda pessoa que não participa
ou deixou de participar diretamente das hostilidades (ver Pergunta 11). Além
da proteção geral proporcionada às pessoas fora de combate, o DIH dispõe
proteção específica para pessoas privadas de liberdade. Ditas disposições
variam com o tipo de conflito armado em questão e com o estatuto da pessoa
detida.
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Prisioneiros de guerra em conflitos armados internacionais
Os prisioneiros de guerra são combatentes que foram capturados (ver
Pregunta 7). O seu internamento não é uma forma de castigo, mas um meio
de impedir que continuem participando do conflito. Devem ser liberados
e repatriados imediatamente depois de cessadas as hostilidades ativas. A
potência detentora pode processá-los e detê-los por crimes de guerra que
possam ter cometido ou por outras violações do DIH, mas não pelo simples
fato de terem participado diretamente das hostilidades (ver o quadro para
entender a diferença entre internamento e detenção).
Os prisioneiros de guerra devem ser sempre tratados com humanidade. O
DIH os protege contra todo ato de violência ou intimidação, os insultos e a
curiosidade pública. Têm direito ao respeito pelas suas vidas, sua dignidade,
seus direitos pessoais e suas convicções políticas, religiosas ou de outra índole.
O DIH também estabelece detalhadamente condições mínimas de detenção,
abrangendo questões como o alojamento, a comida, a roupa, a higiene e o
atendimento médico. Além disso, os prisioneiros de guerra têm direito a trocar
correspondência com as suas famílias.

Civis internados em conflitos armados internacionais
Uma parte em conflito pode submeter civis a internamento se for justificado
por imperativos de segurança. O internamento é uma medida de segurança e
não pode ser usado como forma de punição. Isto significa que um internado
deve ser liberado assim que as razões que criaram a necessidade de interná-lo
deixarem de existir.
Quanto às garantias processuais, o civil internado deve ser informado das
razões do seu internamento e deve poder fazer com que a decisão seja
reconsiderada assim que possível por um tribunal ou conselho administrativo
adequado e, caso a decisão seja mantida, fazer com que esta seja revisada
periodicamente e pelo menos duas vezes por ano.
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As condições de tratamento e detenção para os civis internados são similares
àquelas de prisioneiros de guerra (ver acima). Os civis internados devem ser
tratados de forma humana em qualquer circunstância. O DIH os protege
contra todo ato de violência, assim como de intimidação, os insultos e a
curiosidade pública. Têm direito ao respeito pelas suas vidas, sua dignidade,
seus direitos pessoais e suas convicções políticas, religiosas ou de outra índole.
O DIH também estabelece detalhadamente condições mínimas de detenção,
abrangendo questões como o alojamento, a comida, a roupa, a higiene e o
atendimento de saúde. Além disso, os civis internados têm direito a trocar
notícias com as suas famílias.

Pessoas privadas de liberdade em conflitos armados
não internacionais
O artigo 3° comum estipula que as pessoas detidas no contexto de conflitos
armados não internacionais devem ser tratadas com humanidade, sem
nenhuma distinção de caráter desfavorável. Também determina a realização
de julgamentos imparciais com todas as garantias judiciais essenciais. O artigo
3° comum é complementado pelos artigos 4°, 5° e 6° do Protocolo Adicional
II. Essas disposições contêm: 1) garantias fundamentais (por exemplo, a
proibição da violência contra a vida, a saúde e o bem-estar físico ou mental
das pessoas); 2) proteção específica para pessoas cuja liberdade for restrita,
seja por internamento ou detenção, por motivos ligados ao conflito armado
(por exemplo, as mulheres devem ser mantidas em locais separados daqueles
dos homens e devem estar sob a supervisão imediata de mulheres, não de
homens); 3) proteção para as pessoas que enfrentam processos e penalidades
por infrações penais ligadas ao conflito armado.
É necessário destacar que ditas disposições, da mesma forma que o artigo
3° comum, são igualmente vinculantes para Estados e grupos armados
organizados não estatais. Além disso, como o artigo 3° comum, o Protocolo
Adicional II não outorga um estatuto especial a membros de forças armadas
ou grupos armados que caíram em mãos do inimigo. Não existe uma
condição de prisioneiros de guerra nos conflitos armados não internacionais
(ver Pergunta 7). Daí a enorme importância das disposições que estipulam
garantias mínimas para as pessoas privadas de liberdade.
A proteção das pessoas privadas de liberdade é menos detalhada e clara
nos conflitos armados não internacionais do que nos internacionais; as
disposições do DIH para o segundo caso também são mais numerosas. Por
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exemplo, as normas sobre as condições materiais de detenção durante os
conflitos armados não internacionais não estão detalhadas e as garantias
processuais para os internados são incompletas. Por estas razões, a proteção
das pessoas privadas de liberdade em conflitos armados não internacionais
foi identificada pelo CICV como uma área onde a legislação deveria ser
reforçada (ver Pergunta 20).

As duas principais formas de detenção de longo prazo em
conflitos armados são o internamento, isto é, a detenção
administrativa por razões de segurança, e a detenção para
a realização de processos penais.
– O internamento é o termo empregado no Direito
Internacional Humanitário para significar a detenção
de uma pessoa a qual se acredita que apresenta uma
ameaça séria à segurança da autoridade que a detém,
sem a intenção de apresentar acusações penais contra
essa pessoa.
– A detenção com o objetivo de realizar processos penais
é a privação de liberdade a que pode estar sujeito um
suspeito de crimes, que dura até a sua condenação ou
absolvição.

TOMADA DE REFÉNS
A tomada de reféns – a captura ou detenção de uma
pessoa (o refém), combinada com ameaças de matar,
ferir ou continuar detendo o refém, no intuito de obrigar
um terceiro a realizar ou abster-se de realizar qualquer
ato como condição explícita ou implícita para liberar o
refém – é proibida.
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11. QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS
		NORMAS DO DIH QUE REGEM
		AS HOSTILIDADES?
Existem três normas básicas que regulam a forma em que uma parte em um
conflito armado pode realizar operações militares, isto é, conduzir hostilidades.
São as normas de distinção, proporcionalidade e precaução. O seu objetivo é
proteger os civis contra os efeitos das hostilidades. Além destas normas, existe
a proibição de danos supérfluos ou sofrimento desnecessário, que protege os
combatentes e outros alvos de ataques legítimos. As normas foram codificadas
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especialmente no Protocolo Adicional I. Existem no direito consuetudinário
para conflitos armados internacionais e não internacionais.

Distinção
A norma básica da distinção obriga as partes em um conflito armado a distinguir,
em todas as circunstâncias, entre pessoas e bens civis por um lado, e combatentes
e objetivos militares por outro. Uma parte em um conflito armado pode dirigir
um ataque unicamente contra combatentes e objetivos militares. Nem a
população civil, nem indivíduos civis podem ser atacados, exceto se participarem
diretamente das hostilidades e enquanto durar a sua participação (ver quadro).
Os ataques devem se limitar estritamente a objetivos militares e não podem
alvejar bens civis. Com relação aos bens, os objetivos militares se restringem
àqueles que pela sua condição, localização, propósito ou uso realizam uma
contribuição efetiva para as ações militares e cuja destruição total ou parcial,
captura ou neutralização, nas circunstâncias dominantes na época, oferecem
uma vantagem militar definida. Objetivos militares típicos são instalações, prédios
e posições onde estão os combatentes, os seus materiais e armamentos, além dos
seus meios de transporte e comunicação militar. Quando bens civis são utilizados
com fins militares (por exemplo, um trem civil utilizado para transportar armas e
combatentes), eles podem ser considerados objetivos militares.
A proibição de ataques indiscriminados se deriva do princípio da distinção. Os
ataques indiscriminados são:
a) Aqueles que não são dirigidos a um objetivo militar específico (por
exemplo, um soldado que atira em todas as direções sem mirar um objetivo
militar particular, e assim coloca civis em perigo);
b) Aqueles que empregam um método ou meio de guerra que não pode
ser dirigido contra um objetivo militar específico (por exemplo, mísseis de
longa distância que não podem mirar os seus alvos com precisão);
c) Aqueles que empregam um método ou meio de guerra cujos efeitos não
podem ser limitados (por exemplo, uma bomba de dez toneladas utilizada
para destruir um único prédio).

Proporcionalidade
Os ataques contra um combatente ou um objetivo militar devem estar de
acordo com o princípio da proporcionalidade. Isto significa que é proibido
lançar um ataque que provavelmente cause a morte incidental ou danos ao
civis e/ou estragos excessivos aos bens civis em relação à vantagem militar
concreta e direta prevista. Em outras palavras, pode-se atacar um objetivo
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militar somente depois de realizar uma avaliação que conclua que não se
espera que a perda de vidas civis supere a vantagem militar prevista.

Precaução
Uma parte em um conflito armado deve tomar cuidado constantemente para
poupar civis ou bens civis durante a realização de operações militares. A parte
que conduz um ataque deve fazer todo o possível para verificar que os alvos
sejam objetivos militares. Deve escolher meios e métodos de ataque que
evitem, ou pelo menos minimizem, os danos incidentais a civis e bens civis.
Deve abster-se de lançar um ataque se parecer claro que as perdas ou danos
causados seriam excessivos em relação à vantagem militar concreta e direta
prevista. Deve-se alertar efetivamente sobre os ataques que possam afetar
a população civil, a menos que as circunstâncias não o permitam. Também
se devem tomar precauções contra os efeitos dos ataques. Por exemplo,
na medida do possível, os objetivos militares não devem estar localizados
perto de populações e bens civis; também se devem tomar todas as outras
precauções necessárias.

Proibição de causar danos supérfluos ou sofrimento
desnecessário
É proibido o emprego de armas, projéteis e materiais e métodos de guerra
de caráter tal que causem danos supérfluos ou sofrimento desnecessário. Esta
proibição se aplica sobretudo aos combatentes: estipula que determinado
tipo de arma é proibido por ferir combatentes de forma inaceitável. Embora a
norma seja de aceitação geral, não há acordo com relação à maneira adequada
de decidir se uma arma causa danos supérfluos ou sofrimento desnecessário.
A Corte Internacional de Justiça definiu o sofrimento desnecessário como “um
dano maior do que o inevitável para cumprir objetivos militares legítimos”
(Opinião Consultiva sobre a Legalidade da Ameaça ou do Uso de Armas
Nucleares, 1996). Por exemplo, a norma que proíbe alvejar os olhos dos
soldados com armas laser, conforme estipulado no Protocolo IV da Convenção
sobre Certas Armas Convencionais (ver Pergunta 12), foi inspirada pela
convicção de que causar, deliberadamente, a cegueira permanente desta
maneira equivalia a infligir danos supérfluos ou sofrimento desnecessário.
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PARTICIPAÇÃO DIRETA NAS HOSTILIDADES
Os civis são protegidos de ataques, exceto se participarem diretamente
das hostilidades e unicamente enquanto durar tal participação. No intuito
de esclarecer o significado disto na prática, o CICV organizou várias
reuniões de especialistas nas quais foi discutida esta noção. Em 2009, a
organização publicou um documento fundamentado nas discussões: o
Guia Interpretativo sobre a Noção de Participação Direta nas Hostilidades
de acordo com o Direito Internacional Humanitário. O Guia Interpretativo
estipula que se considera que os civis estão participando diretamente das
hostilidades quando realizam tarefas específicas como parte da condução
das hostilidades entre beligerantes em um conflito armado. A fim de
qualificar como participação direta nas hostilidades, um ato específico
deve cumprir de forma cumulativa os seguintes critérios:
1. O ato deve alcançar determinado limiar de danos. Isto acontece quando
for provável que o ato afete de forma adversa as operações militares ou
a capacidade militar de uma parte beligerante. Também pode ocorrer
quando for provável que o ato cause o ferimento ou a morte de civis,
deixe combatentes fora de combate ou destrua bens civis.
2. Deve existir uma ligação causal direta entre o ato e o dano resultante
provável deste ou de uma operação militar coordenada da qual o ato
constitua parte integral.
3. Deve existir um nexo beligerante. Isto significa que o ato deve estar
pensado especificamente para causar diretamente o limiar de dano
necessário, em apoio a uma parte beligerante e em detrimento de
outra.
Considera-se que os civis estejam participando diretamente das
hostilidades, perdendo a sua proteção contra ataques, se realizarem tais
atos e na duração destes. Além disso, as medidas preparatórias para a
execução de um ato específico que constitua participação direta nas
hostilidades, assim como o deslocamento e o retorno do local da execução,
se incluem no conceito de participação direta nas hostilidades.
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12. COMO O DIH REGULA
		OS MEIOS E MÉTODOS
		DE GUERRA?
O direito das partes em conflito a escolherem meios ou métodos de guerra não
é irrestrito. O DIH proíbe a utilização de meios e métodos de guerra indiscriminados ou que causem danos supérfluos ou sofrimento desnecessário (ver Pergunta 11). As restrições e proibições específicas relativas aos meios de guerra
(armas) e a proibição de métodos de guerra derivaram-se daqueles princípios.

MEIOS DE GUERRA
O uso de uma arma específica em conflitos armados pode ser totalmente
proibido e a própria arma pode ser considerada ilegal (por exemplo, minas
antipessoal, munições cluster, armas químicas). Por outro lado, sua utilização
pode ser restrita em certas situações (por exemplo, a proibição de utilizar
armas incendiárias de lançamento aéreo contra um objetivo militar localizado
em uma área com concentração de civis).

Minas antipessoal
Conforme a Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção
e Transferência de Minas Antipessoal e sobre sua Destruição (1997), os Estados
não devem, em nenhuma circunstância, utilizar, desenvolver, produzir,
estocar ou transportar minas antipessoal, nem ajudar ninguém a fazê-lo.
Também devem destruir todos os estoques de minas antipessoal e, dentro
de um período de tempo estabelecido, descontaminar as terras onde aqueles
dispositivos foram colocados.

Munições cluster
A Convenção sobre as Munições Cluster (2008) proíbe a utilização, produção,
armazenamento e transferência de munições cluster (uma bomba, cartucho,
foguete ou míssil que libera um grande número de pequenas submunições
explosivas). Além dessas proibições, exige-se aos Estados que possuírem
munições que destruam os seus arsenais dessas armas e que descontaminem as
terras contaminadas com resíduos de munições cluster (munições e submunições
cluster não detonadas de conflitos anteriores). Também existem obrigações
específicas de prestação de assistência às vítimas de munições cluster.
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Outras armas convencionais
A Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Uso de Certas Armas
Convencionais que podem ser consideradas como Excessivamente Lesivas
ou Geradoras de Efeitos Indiscriminados (CAC) de 1980 também proíbe e
restringe determinados tipos de armas:
• O Protocolo I da CAC proíbe a utilização de qualquer arma cujo efeito
primário seja causar danos por fragmentos não detectáveis no corpo
humano por meio de raios X;
• O Protocolo II proíbe ou restringe o uso de minas (antipessoal e
antiveículo), armadilhas e outros artefatos similares. Este Protocolo foi
emendado com a incorporação de novas regulamentações em 1996;
• O Protocolo III proíbe ou restringe o emprego de armas incendiárias ou
armas cujo propósito primário seja incendiar bens ou queimar pessoas
por meio da ação de chamas ou calor, como bombas de napalm e lançachamas;
• O Protocolo IV proíbe a utilização e transferência de armas laser projetadas
especificamente para causar cegueira permanente;
• O Protocolo V exige às partes em conflito que tomem medidas para reduzir
o perigo apresentado pelos resíduos explosivos de guerra (material bélico
não detonado e abandonado).
Inicialmente, a CAC e os seus protocolos se aplicavam unicamente em conflitos
armados internacionais (exceto pela versão emendada do Protocolo II em 1996),
mas a emenda do artigo 1° da Convenção, feita em 21 de dezembro de 2001,
estendeu a aplicação destes tratados a conflitos armados não internacionais.

Armas químicas e biológicas
A comunidade internacional baniu o emprego de armas químicas e biológicas
depois da Primeira Guerra Mundial (o Protocolo de Genebra para a Proibição
do Emprego na Guerra de Gases Asfixiantes, Tóxicos ou Similares e de Meios
Bacteriológicos de Guerra, de 1925). Este banimento foi reforçado em 1972 (com
a Convenção sobre Armas Biológicas) e 1993 (com a Convenção sobre Armas
Químicas) incluindo, além do seu emprego, a proibição do desenvolvimento,
armazenamento e transferência dessas armas, e exigindo a destruição dos
arsenais. A Convenção sobre Armas Químicas também proíbe a utilização
de agentes de controle de distúrbios (por exemplo, gás lacrimogêneo) como
método de guerra.
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Armas nucleares
Não existe uma proibição abrangente ou universal do emprego de armas
nucleares. O objetivo principal do Tratado de Não Proliferação de Armas
Nucleares de 1968 é evitar a proliferação das armas nucleares e progredir na
meta do desarmamento nuclear.
Não obstante, em 1996, a Corte Internacional de Justiça, em uma opinião
consultiva, confirmou que o DIH se aplicava às armas nucleares, particularmente
o seu princípio da distinção e a proibição de causar sofrimento desnecessário.
Na aplicação dessas normas e outras relacionadas às armas nucleares, “a
ameaça ou uso de armas nucleares seria geralmente contrária às normas de
direito internacional aplicáveis ao conflito armado”. Não obstante, a Corte não
pôde concluir definitivamente se, ainda na circunstância extrema de uma
ameaça à sobrevivência do Estado, o uso de armas nucleares seria legítimo.
Em 2011, o Conselho de Delegados do Movimento Internacional da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho (formado pelo CICV, a Federação
Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e
todas as Sociedades Nacionais) adotou uma resolução histórica, “Trabalhar
para a eliminação das armas nucleares”, que esboça a posição do Movimento
quanto às armas nucleares. A resolução declarou que o Conselho encontrava
difícil imaginar como qualquer uso de armas nucleares podia ser compatível
com as normas do DIH, em particular com as normas de distinção, precaução
e proporcionalidade. O documento também instava todos os Estados
a garantirem que as armas nucleares nunca voltassem a ser utilizadas e a
buscarem, com urgência e determinação, estabelecer negociações para
banir e eliminar as armas nucleares por meio de um acordo internacional
vinculante.

GARANTIR QUE AS NOVAS ARMAS SEJAM
CONSISTENTES COM O DIH
O Direito Internacional Humanitário também visa regular o desenvolvimento da
tecnologia armamentista e a aquisição de novas armas pelos Estados. O artigo
36 do Protocolo Adicional I exige a cada Estado-Parte que garanta que o uso de
qualquer arma, meio ou método de guerra novo que este estudar, desenvolver,
adquirir ou adotar esteja em conformidade com as normas do direito internacional
vinculantes para aquele Estado. As avaliações realizadas com este propósito
contribuirão para garantir que as forças armadas do Estado possam conduzir
hostilidades de acordo com as obrigações internacionais daquele Estado.
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MÉTODOS DE GUERRA
Vários métodos de guerra são proibidos especificamente pelas normas dos
tratados de DIH ou do DIH consuetudinário. Alguns exemplos são listados a
seguir:

Ordenar que não haja sobreviventes
É proibido ordenar que não haja sobreviventes e ameaçar um adversário
com isso ou conduzir hostilidades com base nessa premissa. As forças de um
adversário devem receber uma oportunidade de se render e seus membros
tomados prisioneiros. Os soldados feridos devem ser respeitados e protegidos.

Pilhagem
É proibida a pilhagem, isto é, o confisco forçado dos bens particulares dos
indivíduos do lado inimigo por um exército invasor ou conquistador.

Inanição
É proibido matar de fome a população civil como método de guerra. Também
é proibido atacar, destruir, remover ou inutilizar bens indispensáveis para a
sobrevivência da população civil.

Perfídia
É proibido matar, ferir ou capturar um adversário por meio da perfídia. O
artigo 37 do Protocolo Adicional I define a “perfídia” como “os atos que apelem
à boa fé de um adversário, com a intenção de enganá-lo, fazendo-o crer que
tem o direito de receber ou a obrigação de assegurar a proteção prevista
pelas regras do direito internacional aplicáveis nos conflitos armados”.
Esta definição inclui, por exemplo, simular uma incapacidade causada por
ferimentos ou doença para atacar um combatente inimigo. Os artifícios de
guerra, isto é, atos que têm por fim confundir o inimigo, mas que não violam
o Direito Internacional e respeitam a proibição da perfídia, não são proibidas.
Exemplos de ações deste tipo seriam a utilização de camuflagem, enganos,
operações simuladas e falsas informações.
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13. QUAIS SÃO AS DISPOSIÇÕES
		LEGAIS DO DIH PARA O USO
		E A PROTEÇÃO DO EMBLEMA?
Os emblemas da cruz vermelha, do crescente vermelho, do leão-e-sol vermelho e
do cristal vermelho são símbolos reconhecidos internacionalmente e a expressão
visível da assistência e proteção neutras e imparciais a que os doentes e feridos
em conflitos armados têm direito de acordo com o DIH. Esses emblemas têm
duas funções distintas. Em primeiro lugar, servem de sinal visível da proteção
proporcionada durante conflitos armados ao pessoal, unidades e transportes
sanitários das forças armadas e ao pessoal religioso (uso protetor). Em segundo
lugar, os emblemas mostram que uma pessoa ou um bem está associado ao
Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (uso
indicativo). O Movimento, como foi mencionado acima, é formado pelo CICV,
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pela Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho e por todas as Sociedades Nacionais.

Uso do emblema a título protetor
A finalidade principal do emblema é a sua utilização como símbolo protetor por
parte dos serviços sanitários das forças armadas terrestres, marítimas e aéreas.
Além disso, com a autorização expressa e sob o controle das autoridades públicas
pertinentes, o pessoal sanitário civil, hospitais e outras unidades e transportes
sanitários civi designados para o tratamento e o cuidado dos feridos, dos doentes
e dos náufragos em épocas de conflito armado também podem usar o emblema
protetor. Como o seu propósito é representar a proteção devida para certas
pessoas e bens em épocas de conflito armado, o emblema deveria ser o maior
possível a fim de resultar visível, mesmo a grandes distâncias. O emblema per se
não concede a proteção. Trata-se apenas do sinal visível da proteção outorgada
pelas Convenções de Genebra e pelos seus Protocolos Adicionais.

Uso do emblema a título indicativo
O emblema também pode ser empregado com fins indicativos, durante
guerras ou em tempos de paz, para mostrar que uma pessoa ou um bem
estão relacionados ao Movimento ou a um de seus componentes. Neste caso,
o emblema deveria ser pequeno, a fim de evitar confusões entre os seus usos
indicativo e protetor.
O CICV e a Federação Internacional têm o direito de utilizar o emblema em
qualquer momento com fins protetor e indicativo.

Uso abusivo do emblema
Qualquer utilização do emblema, quer durante conflitos armados, quer em
tempos de paz, não expressamente autorizada pelo DIH constitui um uso
abusivo do emblema, sendo proibido. Há três tipos de uso indevido:
• Imitação, ou seja, a utilização de um símbolo que, pela sua forma ou cor,
possa causar confusão com um dos emblemas reconhecidos;
• Uso indevido, isto é, a utilização do emblema por pessoas ou organizações
não autorizadas a fazê-lo (empresas, estabelecimentos de saúde ou
farmácias, ONGs ou particulares etc.). Deixar de usar o emblema pelas
pessoas autorizadas a fazê-lo de acordo com as normas do DIH também
constitui uso indevido;
• Perfídia ou a utilização do emblema para simular um estatuto protegido
a fim de matar, ferir ou capturar um adversário (ver Pergunta 12). O uso
do emblema recorrendo à perfídia em situações de conflito armado
internacional é um crime de guerra.
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O uso abusivo do emblema durante uma guerra ou em tempos de paz pode
colocar em risco o sistema inteiro de proteção estabelecido pelo Direito
Internacional Humanitário, sendo que as partes beligerantes poderiam perder
a confiança na função protetora do emblema. Ao solapar o significado público
do emblema, este tipo de uso também obstrui o acesso seguro do Movimento
às pessoas e comunidades afetadas por crises humanitárias e prejudicar a sua
capacidade de prestar serviços de auxílio e proteção.
O DIH especifica que os Estados devem tomar medidas para evitar e punir o uso
abusivo do emblema tanto em guerras quanto em tempos de paz, ademais de
promulgar leis sobre o uso e a proteção do emblema que estipulem sanções e
penas adequadas em caso de abuso.
Os emblemas distintivos reconhecidos de acordo com o Direito
Internacional Humanitário não pretendem ter nenhum significado ou
associação de ordem religiosa, étnica, racial ou política

OS EMBLEMAS
As Convenções de Genebra estipulam a utilização de três emblemas: a
cruz vermelha, o crescente vermelho e o leão-e-sol vermelho. Este último
já não é mais utilizado.
1. A cruz vermelha,
o crescente vermelho
e o leão-e-sol vermelho
Em 2005, o Protocolo Adicional III
reconheceu um emblema distintivo
adicional: o cristal vermelho (ver figura
2). Deve-se utilizar o emblema do cristal
vermelho nas mesmas condições e com
os mesmos fins que os outros emblemas
definidos nas Convenções de Genebra.
O cristal vermelho proporciona uma
alternativa para os Estados que não
querem exibir nem a cruz vermelha
nem o crescente vermelho.
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2. O cristal vermelho
As Sociedades Nacionais daqueles
Estados que decidirem utilizar o cristal
vermelho podem incorporar um ou mais
dos emblemas já existentes nele com
fins indicativos (ver a figura 3). As opções
principais são incluir no emblema do cristal vermelho a cruz vermelha, ou o
crescente vermelho, ou a cruz e o crescente vermelho um ao lado do outro:

3. A cruz vermelha, o crescente vermelho e a cruz vermelha e o
crescente vermelho juntos, um ao lado do outro
O Protocolo Adicional III também permite às Sociedades Nacionais dos
Estados que decidirem utilizar o cristal vermelho incorporar outro emblema
ou símbolo que cumpra duas condições dentro do cristal. Em primeiro lugar,
o outro emblema ou símbolo já deve estar em uso efetivo. Em segundo
lugar, isto deve ter sido comunicado por meio do Depositário (o Conselho
Federal Suíço) às outras Altas Partes Contratantes (os outros signatários das
Convenções de Genebra) e ao CICV antes da adoção do Protocolo Adicional
III. Atualmente, o único outro emblema que cumpre essas duas condições
é o escudo vermelho de Davi, utilizado pela Sociedade Nacional Israelense
(Magen David Adom) em Israel desde a década de 1930 (ver a figura 4).

4. O escudo vermelho de Davi
dentro do cristal vermelho
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14. O QUE O DIH ESTIPULA COM RELAÇÃO
		ÀS PESSOAS DESAPARECIDAS E
		AO RESTABELECIMENTO DE
		LAÇOS FAMILIARES?
Conflitos e desastres deixam mais do que ferimentos físicos: no tumulto, pânico
e terror, os parentes podem acabar separados uns dos outros em questão de
minutos, iniciando muitos anos de angústia e incerteza sobre o paradeiro de
filhos, cônjuges e pais. As Convenções de Genebra e os seus Protocolos Adicionais
visam garantir que as pessoas não desapareçam, estabelecendo, particularmente,
obrigações relativas ao cadastro de informações sobre pessoas privadas de
liberdade, aos mortos e ao direito das famílias de saber a sorte dos seus parentes.
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Pessoas privadas de liberdade
Cada parte em um conflito armado deve registrar os dados pessoais de cada
pessoa privada de liberdade, como por exemplo, um prisioneiro de guerra ou um
civil internado (ver Pergunta 10). O prisioneiro de guerra ou o internado devem
receber essas informações na forma de um cartão de captura ou internamento.
Todos esses detalhes também devem ser enviados aos seus familiares, quer
por meio das Potências Protetoras – Estados neutros indicados para proteger
os interesses das Partes em conflito e dos seus cidadãos em países inimigos
(ver Pergunta 19) –, quer pelo CICV. As pessoas privadas de liberdade também
têm direito a trocar correspondência com as suas famílias (no entanto, o direito
à comunicação pode ser restrito, sobretudo em casos de necessidade militar
absoluta).

Pessoas mortas
Cada parte em um conflito deve tomar todas as medidas possíveis para procurar,
recolher e evacuar os corpos, assim como medidas para evitar a espoliação
destes. As partes devem se empenhar em facilitar o retorno dos restos mortais
se for solicitado pela parte adversária ou pelos familiares da pessoa falecida. As
pessoas mortas devem receber um tratamento final digno e os seus túmulos
devem ser respeitados e cuidados de forma adequada. É preciso registrar todas
as informações disponíveis antes do tratamento final e indicar a localização dos
túmulos, a fim de facilitar a identificação.

O direito de saber
O DIH exige às partes em conflitos armados internacionais que tomem todas
as medidas possíveis para esclarecer a sorte das pessoas desaparecidas (ver
quadro). Também estipula que os familiares têm o direito de saber o paradeiro
dos seus parentes. Em princípio, a legislação nacional definirá quem pode ser
considerado “parente de uma pessoa desaparecida”. Mesmo assim, cabe destacar
que toda definição deve incluir pelo menos os familiares próximos, como:
• Filhos legítimos ou ilegítimos, adotados e enteados;
• Cônjuges, casados ou não;
• Pais (incluindo sogras, sogros e pais adotivos);
• Irmãos e irmãs filhos dos mesmos pais, de pais diferentes ou adotados.
Cada parte no conflito deve procurar as pessoas dadas como desaparecidas
por uma parte adversária. As normas dos tratados relativos a conflitos armados
não internacionais estão menos desenvolvidas. Não obstante, muitas das
normas descritas acima se aplicam a conflitos armados internacionais e não
internacionais como parte do direito consuetudinário.
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O termo “Desaparecidos” inclui pessoas cujo paradeiro é desconhecido
pelas suas famílias ou que foram dadas como desaparecidas, segundo fontes
fidedignas, devido a um conflito armado – internacional ou não – ou alguma
outra situação de violência.
Existem várias circunstâncias pelas quais as pessoas desaparecem. Eis alguns
exemplos:
• Muitas vezes, as famílias perdem o rastro de parentes que se alistaram nas
forças armadas ou se uniram a grupos armados, por falta de meios para
continuar em contato com eles. É possível que membros de forças ou
grupos armados sejam declarados desaparecidos em combate quando
morrem, se não estiverem equipados com os meios necessários de
identificação, como placas de identidade.
• Os indivíduos capturados, presos ou sequestrados podem estar confinados
em segredo, ou em um lugar desconhecido, e morrer detidos. Em muitos
casos, as suas famílias desconhecem o seu paradeiro ou não recebem
permissão para visitá-los ou nem mesmo trocar correspondência com
eles. Muitas vezes, a informação sobre as pessoas privadas de liberdade
não é registrada (data e local de prisão, detenção, morte ou enterro) ou os
registros que contêm tais informações são ocultados ou destruídos.
• Informa-se o desaparecimento de muitas pessoas depois de assassinatos
em massa. Em muitos casos, os corpos das vítimas são abandonados onde
elas morreram, enterrados com pressa, transportados para outro lugar ou
até mesmo destruídos.
• Pode ser que deslocados e refugiados, grupos de pessoas isoladas por
conflitos e pessoas que moram em áreas ocupadas não possam enviar
notícias para os seus entes queridos. Essas situações podem causar
separações prolongadas.
• Os menores também desaparecem, como resultado de serem separados
das suas famílias por ser obrigados a fugir de locais de conflito, recrutados
à força por forças armadas ou grupos armados, presos ou até mesmo
adotados de forma rápida e informal.
• Finalmente, quando os corpos são exumados e se realizam os exames post
mortem, nem sempre as informações que podem ajudar na identificação
de uma pessoa falecida são guardadas e tratadas de forma adequada.
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COMO O DIH LIDA COM O DESAPARECIMENTO FORÇADO?
A Convenção Internacional da ONU para a Proteção de Todas as Pessoas contra os
Desaparecimentos Forçados (2006) define o desaparecimento forçado da seguinte maneira:
“(...) a prisão, a detenção, o sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade que
seja perpetrada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas agindo com a
autorização, apoio ou aquiescência do Estado, e a subsequente recusa em admitir a privação
de liberdade ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa desaparecida, privando-a
assim da proteção da lei”.
O desaparecimento forçado infringe várias normas do DIH, sobretudo as proibições da
privação arbitrária de liberdade, da tortura e de outros tratamentos cruéis ou desumanos,
e do assassinato. Além disso, no caso dos conflitos armados internacionais, os requisitos
abrangentes relativos ao cadastro, às visitas e à troca de informações sobre pessoas privadas
de liberdade visam em particular evitar o desaparecimento forçado. As partes em um conflito
armado não internacional também devem tomar medidas para evitar o desaparecimento,
incluindo o cadastro das pessoas privadas de liberdade. A proibição do desaparecimento
forçado também deve ser contemplada à luz da norma que exige o respeito pela vida
familiar e que cada parte em conflito tome todas as medidas possíveis para responder pelas
pessoas dadas como desaparecidas por conflitos armados e dar aos seus parentes quaisquer
informações que tiverem sobre a sua sorte. O efeito cumulativo dessas normas fez com que
a prática do desaparecimento forçado seja proibida pelo DIH.
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DEPARTAMENTOS NACIONAIS DE INFORMAÇÕES
As Convenções de Genebra (ver artigo 122 da Terceira Convenção de
Genebra e artigo 136 da Quarta Convenção de Genebra) estabelecem que
desde a deflagração de um conflito e em todos os casos de ocupação, cada
parte no conflito deve instituir um departamento oficial de informações
para receber e enviar informações sobre os prisioneiros de guerra e civis
internados em seu poder. Cada potência beligerante deve comunicar ao
seu departamento de informações sobre todos os prisioneiros de guerra
e civis internados em seu poder e cada detalhe disponível referente à
identidade dessas pessoas, afim de que os seus parentes próximos possam
ser informados o mais rapidamente possível. Nos Estados signatários das
Convenções de Genebra, muitos desses departamentos são operados
pela Sociedade Nacional da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho.

AGÊNCIA CENTRAL DE BUSCA
“Uma Agência Central de Informações sobre os prisioneiros de guerra
será criada em país neutro. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha
proporá às Potências interessadas, se julgar necessário, a organização de
tal agência. Essa Agência será encarregada de reunir todas as informações
relativas aos prisioneiros de guerra que puder obter pela via oficial ou
particular, e deverá transmiti-las, no prazo mais curto, ao país de origem
dos prisioneiros ou à Potência da qual eles dependem” (artigo 123 da
Terceira Convenção de Genebra; ver também artigo 140 da Quarta
Convenção de Genebra para os internados civis). O CICV é o responsável
pela agência, que foi renomeada Agência Central de Busca em 1960, a
fim de refletir todas as atividades realizadas por ela, entre as quais se
incluem outras categorias de pessoa, como pessoas não prisioneiras, civis
e refugiados.
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15. O QUE O DIH DISPÕE
		EM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA
		E AO ACESSO HUMANITÁRIOS?
Os conflitos armados, internacionais ou não internacionais, provocam
importantes necessidades de ajuda humanitária. Quase sempre, em tempos
de guerra as populações civis são privadas das necessidades básicas – comida,
água e abrigo – e não contam com acesso à assistência à saúde e outros
serviços vitais. Os motivos variam. É possível que bens civis sejam destruídos
pelas operações de combate e que áreas agrícolas sejam arruinadas devido à
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presença de minas terrestres, munições cluster ou outros resíduos explosivos
de guerra. É possível que populações inteiras sejam obrigadas a deixar para
trás as suas casas, abandonando as suas tradicionais fontes de renda. Além
disso, a infraestrutura econômica e de outro tipo poderiam ser danificadas ou
interrompidas, afetando a estabilidade de regiões ou países inteiros durante
um período prolongado.
Conforme o Direito Internacional, os Estados são os principais encarregados
de garantir a satisfação das necessidades básicas de civis e populações civis
em seu poder. No entanto, se os Estados não puderem ou não estiverem
dispostos a cumprir com as suas responsabilidades, o DIH dispõe que medidas
de socorro sejam tomadas por terceiros, como organizações humanitárias,
sujeitas ao consentimento dos Estados envolvidos. A fim de realizar as suas
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tarefas, deve-se conceder às organizações humanitárias um acesso rápido e
desimpedido às pessoas afetadas.
O marco legal relativo à ajuda humanitária pode ser encontrado nas Convenções
de Genebra e nos seus Protocolos Adicionais de 1977, assim como no Direito
Internacional Humanitário. As normas do DIH sobre o acesso e a assistência
humanitária estipulam, em primeiro lugar, que as ações de socorro podem
ser autorizadas – e devem sê-lo em uma situação de ocupação – quando as
populações civis não contam com mantimentos adequados. Em segundo lugar,
o DIH dispõe em detalhe as condições que regem tais operações, no intuito de
facilitar o envio da ajuda humanitária para as pessoas afetadas.

Obrigação de prestar socorro
As disposições relevantes dos Protocolos Adicionais I e II estipulam que as
atividades de socorro “serão empreendidas” quando faltarem à população
mantimentos essenciais para a sua sobrevivência, instaurando, portanto, de
forma clara uma obrigação legal. Não obstante, também dispõem que tal
obrigação está sujeita ao consentimento do Estado envolvido (exceto durante
uma ocupação). Desta maneira, é preciso encontrar um equilíbrio entre dois
requisitos aparentemente contraditórios: por um lado, devem-se tomar medidas
de socorro; por outro, deve-se obter o consentimento do Estado envolvido.
As condições para dar consentimento variam segundo o contexto:
• Em conflitos armados internacionais – quando não estiverem ocorrendo
em territórios ocupados – as partes envolvidas não devem negar o seu
consentimento por razões arbitrárias: todo impedimento à prestação
de socorro deve ter base em motivos válidos. Em particular, se for
determinado que uma população civil for ameaçada com a inanição e uma
organização humanitária que proporcione socorro de forma imparcial e sem
discriminação conseguir remediar a situação, a parte está obrigada a dar o seu
consentimento.
• As mesmas normas esboçadas acima se aplicam aos conflitos armados não
internacionais. Não obstante, a questão da necessidade do consentimento do
Estado territorial, caso o socorro seja para civis no território controlado pelo
grupo armado não estatal, continua sendo objeto de debate.
• Nos territórios ocupados, a potência ocupante tem o dever de garantir que
a população receba alimentos e material de saúde. Em particular, a potência
deve fornecer os gêneros alimentícios, material médico e outros artigos
necessários se os recursos do território ocupado forem inadequados. Se o
conjunto ou uma parte da população de um território ocupado não receber
provisões suficientes dos mantimentos necessários, a potência ocupante tem
a obrigação de consentir com ações de socorro para ajudar a população.
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Em que condições deve ser proporcionada a ajuda humanitária?
O segundo conjunto de normas concerne às condições sob as quais a ajuda
humanitária deve ser proporcionada. São as seguintes:
• Humanidade, imparcialidade e não discriminação: As disposições do DIH
se aplicam unicamente à assistência de caráter imparcial e humanitário,
realizada sem nenhuma distinção adversa. Em particular, isto significa que se
deve socorrer toda pessoa necessitada, independentemente da parte a qual
ela pertença, da sua religião, sexo, etc.
• Controle: As partes que permitem o envio de socorro podem controlar a
sua entrega, em particular, dispondo as questões técnicas, tais como as
disposições de inspeção, que regem o envio.

O DIH E O “DIREITO A INTERVIR POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS”
Na medida em que um “direito – ou até mesmo um dever – de intervir” equivale a justificar a
intervenção armada por motivos humanitários, esta não é uma questão para o DIH, mas para as
normas sobre a legalidade do uso da força armada nas relações internacionais: em outras palavras,
é uma questão de jus ad bellum. O conceito da “responsabilidade de proteger” está substituindo
de forma gradual a noção de um “direito” ou “dever” de intervenção por motivos humanitários
(ver Pergunta 2).

O estudo do CICV sobre o direito consuetudinário, publicado em 2005,
identificou as seguintes normas para a prestação de ajuda humanitária que
se aplicam a conflitos armados internacionais e não internacionais:
• Ajuda humanitária: Os colaboradores e bens utilizados para operações de
ajuda humanitária devem ser respeitados e protegidos;
• As partes em conflito devem permitir e facilitar a chegada rápida e
desimpedida da ajuda humanitária – se for de caráter imparcial e realizada
sem distinções adversas – até os civis necessitados, sujeita ao direito de
controlar;
• As partes em conflito devem conceder às equipes de ajuda humanitária
autorizadas a liberdade de movimento necessária para realizar as suas
tarefas. Os seus movimentos podem ser restritos unicamente em caso de
necessidade militar imperativa;
• É proibido matar de fome a população de civil como método de guerra.
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16. COMO O DIH PROTEGE
		OS REFUGIADOS E
		OS DESLOCADOS INTERNOS?
Os refugiados são pessoas que cruzaram uma fronteira internacional e estão em
perigo, ou foram vítimas, de perseguição no seu país de origem. Os deslocados
internos, por outro lado, não cruzaram uma fronteira internacional, mas também
tiveram de fugir das suas casas (ver quadro abaixo).
Os refugiados são protegidos pelo direito dos refugiados – principalmente
pela Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951) e a Convenção
sobre Aspectos Específicos dos Problemas dos Refugiados na África (1969) – e
o Direito Internacional dos Direitos Humanos, e em particular pelo princípio
de non-refoulement. Estão sob o mandato do Alto Comissariado das Nações
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Unidas para Refugiados. Os refugiados também são protegidos pelo DIH quando
se encontram em um Estado envolvido em um conflito armado. Além da
proteção geral proporcionada aos civis pelo Direito Internacional Humanitário,
os refugiados recebem proteção especial conforme a Quarta Convenção de
Genebra e o Protocolo Adicional I. Por exemplo, o artigo 44 da Quarta Convenção
de Genebra especifica que as potências detentoras não tratarão como inimigos
estrangeiros os refugiados que não gozem de fato da proteção de nenhum
governo. O artigo 73 do Protocolo Adicional I acrescenta que os refugiados
devem ser considerados pessoas protegidas em qualquer circunstância e sem
nenhuma distinção adversa.
Contudo, não existe um tratado universal que trate especificamente as
necessidades de proteção dos deslocados internos. A Convenção da União
Africana para a Proteção e a Assistência de Deslocados Internos na África
(Convenção de Kampala), que entrou em vigor em dezembro de 2012, é o
primeiro tratado internacional a abordar a questão da proteção e da assistência
aos deslocados internos. Eles estão protegidos por vários conjuntos de lei,
69

como a legislação nacional, o DIDH e – caso se encontrem em um Estado
envolvido em um conflito armado – o DIH. Os Princípios Orientadores relativos
aos Deslocados Internos das Nações Unidas (1998) constituem um instrumento
não vinculante de importância para os deslocados internos. Esses princípios
refletem o Direito Internacional existente e são amplamente reconhecidos
como provedores de um marco internacional para a proteção dessa categoria
de pessoas durante todas as etapas do deslocamento, incluindo o retorno, o
reassentamento e a reintegração.
Caso sejam respeitadas, as normas do DIH podem impedir o deslocamento.
Cabe destacar em particular aquelas normas que proíbem:
- Ataques diretos contra civis e bens civis ou ataques indiscriminados;
- Matar a população civil de fome e destruir os bens indispensáveis para a sua
sobrevivência;
- Punições coletivas – que podem se manifestar na destruição de moradias.
O Direito Internacional Humanitário também proíbe expressamente obrigar
os civis a abandonarem as suas residências, exceto se for necessário para a sua
segurança ou por motivos militares imperativos.
É preciso tomar todas as medidas possíveis para garantir que os civis
deslocados contêm com condições satisfatórias de abrigo, higiene, saúde,
segurança e nutrição, e que os membros de uma mesma família não sejam
separados. As normas que obrigam as partes em um conflito a permitir que
a remessa de socorro chegue até os civis necessitados também dispõem a
proteção dos deslocados internos.
Todas estas normas são reconhecidas pelo DIH consuetudinário e se aplicam a
conflitos armados internacionais e não internacionais.

QUEM É CONSIDERADO UM REFUGIADO?
O artigo 1º da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, emendado
pelo Protocolo de 1967, define como “refugiado” a qualquer pessoa que
“temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade,
grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua
nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer
valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e
se encontrava fora do país no qual tinha sua residência habitual em
consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido
temor, não quer voltar a ele”.
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A Convenção sobre aspectos específicos dos problemas dos refugiados
em África (1969) e Declaração de Cartagena (1984) sobre refugiados
adotaram uma definição mais ampla que inclui as pessoas que fogem
de acontecimentos que perturbam seriamente a opinião pública, como
conflitos armados e outras situações de violência.

QUEM É CONSIDERADO UM DESLOCADO INTERNO?
Os Princípios Orientadores Relativos aos Deslocados Internos das Nações
Unidas (1998) os definem como “pessoas ou grupos de pessoas que foram
forçadas ou obrigadas a fugir ou a abandonar as suas casas ou locais de
residência habitual, em especial como consequência de conflitos armados,
situações de violência generalizada, violações dos direitos humanos ou
calamidades humanas ou naturais, ou com vista a evitar os seus efeitos, e
que não tenham atravessado uma fronteira internacional reconhecida de
um Estado”.

MIGRANTES PRESOS EM UM CONFLITO ARMADO
Não existe uma definição universalmente aceita de “migrante” e a decisão de migrar pode ser
“voluntária” ou “forçada”, embora os rótulos estejam definidos de forma muito menos clara do que
no passado. Fatos com deflagração rápida, como conflitos armados ou desastres, podem ser o
motivo imediato que obriga uma pessoa a fugir da sua casa. A busca de melhores oportunidades
econômicas, a degradação lenta e progressiva do meio ambiente, a crescente repressão de direitos
(sobretudo no caso das minorias) e a disponibilidade de redes familiares em locais mais estáveis
podem determinar com precisão para onde os migrantes se deslocam e por quanto tempo. Hoje
se utiliza o termo “migração heterogênea” para descrever a condição das pessoas que fogem de
conflitos armados e buscam asilo, refugiados e pessoas apátridas, misturados com trabalhadores
migrantes; a “migração heterogênea” descreve tanto a situação quanto a combinação de fatores
que causam ditos deslocamentos de populações.
Muitos migrantes não são considerados refugiados e, quando cruzam uma fronteira internacional,
não são, por definição, deslocados internos. Seja qual for a causa inicial do seu deslocamento (ou
migração), a vulnerabilidade e a necessidade de proteção dessas pessoas, e as ameaças contra
os seus direitos humanos as quais estão expostas durante a sua viagem – incluindo o tráfico de
pessoas – não podem ser minimizadas.
Não existe um tratado universal que aborde especificamente a questão da proteção para todos os
migrantes. É possível encontrar disposições em vários ramos do direito, como o direito nacional, o
DIDH e – se eles se encontrarem em um Estado envolvido em um conflito armado – o DIH.
Consideram-se civis os migrantes no território de um Estado envolvido em um conflito armado.
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17. QUAIS BENS SÃO PROTEGIDOS
		ESPECIFICAMENTE PELO DIH?
Os bens civis estão protegidos contra ataques de acordo com as disposições
gerais do DIH. Alguns bens também recebem proteção específica do Direito
Internacional Humanitário, seja pela sua particular importância para a proteção
das vítimas de conflitos armados, a população civil ou a humanidade em geral,
seja pela sua particular vulnerabilidade à destruição e aos estragos em tempos
de conflito armado. A seguir são apresentados alguns exemplos.
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Unidades e veículos de saúde
O termo “unidades de saúde” (ou sanitárias) se refere aos
estabelecimentos e outras unidades – militares ou civis,
fixas ou móveis, permanentes ou temporárias – organizadas
com fins médicos. Por exemplo, o termo abrange hospitais e
outras unidades similares, centros de transfusão de sangue,
centros e institutos de medicina preventiva, depósitos de
material médico e farmacêutico dessas unidades.
O termo “veículos de saúde” (ou sanitários) se refere a
qualquer meio de transporte – militar ou civil, permanente
ou temporário – designado exclusivamente para o transporte
de saúde sob o controle da autoridade competente de uma
parte em conflito. A definição abrange meios de transporte
por terra, mar e ar, como ambulâncias, navios-hospitais e
aviões sanitários.

A proteção específica para unidades e veículos de saúde incluída no DIH é
uma forma subsidiária da proteção proporcionada para garantir que os feridos
e doentes recebam atendimento médico. A proteção do Direito Internacional
Humanitário às unidades e veículos sanitários é antiga. Pode ser encontrada
na Convenção de Genebra de 1864 e nos Regulamentos da Haia de 1899 e
1907. Foi desenvolvida nas Primeira e Quarta Convenções de Genebra para
unidades e transportes militares sanitários, hospitais civis e certos meios de
transporte. Em 1977, esta proteção foi ampliada para abranger, em particular,
unidades e veículos civis de saúde em qualquer circunstância. A proteção das
unidades e veículos de saúde em conflitos armados não internacionais advém
implicitamente do artigo 3° comum, que exige que os feridos e doentes sejam
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recolhidos e cuidados. Essa proteção também está assentada explicitamente
no Protocolo Adicional II. Atualmente, a prática dos Estados criou a obrigação
de respeitar e proteger todas as unidades e veículos de saúde, quer civis, quer
militares, como norma do direito consuetudinário internacional aplicável a
conflitos armados internacionais e não internacionais.
Na obrigação de respeitar e proteger as unidades e veículos de saúde
designados exclusivamente com fins médicos em qualquer circunstância:
• Respeitar significa, em particular, que as unidades e os veículos de saúde
não podem ser atacados e que o seu funcionamento não pode ser impedido
desnecessariamente;
• Proteger significa que é preciso auxiliar as unidades e os veículos de saúde
no seu funcionamento e protegê-los contra ataques ou interferências
indevidas de terceiros. Em particular, as unidades de saúde não devem,
na medida do possível, estar próximas de objetivos militares. Além disso,
em nenhuma circunstância as unidades e os veículos de saúde podem ser
utilizados para proteger objetivos militares contra ataques.
Caso, fora da sua função humanitária, as unidades e os veículos sanitários
forem utilizados para cometer atos hostis ao inimigo, a sua proteção cessará
e poderão ser atacados. No entanto, antes de atacá-los, é necessário que
sejam advertidos com um prazo razoável, sempre que for apropriado; um
ataque pode ser autorizado apenas se a intimação não tiver efeito. Exemplos
de atos hostis ao inimigo são a utilização de unidades de saúde para abrigar
combatentes aptos ou armazenar armas ou munições, ou como postos de
observação militar ou escudos para a atuação militar. Mesmo nesse caso, não
obstante, como com qualquer ataque contra um objetivo militar, é preciso
respeitar as normas da proporcionalidade e da precaução para benefício dos
feridos e dos doentes ou dos profissionais de saúde que se encontre dentro
de uma unidade ou de um veículo de saúde desde o qual se cometam atos
hostis ao inimigo.
Em último lugar, as unidades de saúde autorizadas têm o direito a utilizar
os emblemas distintivos (ver Pergunta 13). Cabe destacar que as unidades
e os veículos de saúde devem ser respeitados e protegidos, quer exibam o
emblema distintivo, quer não; mas fazê-lo facilita a identificação.
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Bens culturais
Geralmente, os bens culturais são protegidos como bens civis. Além disso,
deve-se ter especial cuidado para evitar causar quaisquer danos aos bens
culturais, uma vez que se trata de alguns dos bens civis mais valiosos; a
necessidade de tal cuidado se torna ainda mais importante quando os bens
culturais em questão constituem um aspecto vital da respectiva população.

O termo “bens culturais” se refere a qualquer bem
móvel ou imóvel com fins religiosos, artísticos, científicos,
educacionais ou de caridade, ou a monumentos históricos.
Bens de grande importância para o patrimônio cultural
de todos os povos – como monumentos arquitetônicos e
históricos, escavações arqueológicas, obras de arte, livros
ou qualquer prédio cuja finalidade principal e efetiva
seja conter bens culturais, assim como os centros que
contenham uma grande quantidade de bens culturais
– podem exibir o emblema do escudo azul e branco (ver
figura na próxima página) e ser reconhecidos por este.

A base legal que protege especialmente os bens culturais se encontra nos
Regulamentos da Haia de 1907, na Convenção da Haia para a Proteção de
Bens Culturais em Caso de Conflito Armado de 1954 e os seus Protocolos, e
nos Protocolos Adicionais de 1977. A obrigação de respeitar e proteger os
bens culturais também está presente no direito consuetudinário que rege os
conflitos armados internacionais e não internacionais.
Na obrigação de respeitar e proteger os bens culturais:
• Respeitar significa que durante as operações militares é preciso tomar
precauções especiais para não danificar os bens culturais, exceto se forem
convertidos em objetivos militares;
• Proteger implica a proibição de toda forma de confisco, destruição ou
estrago provocados de forma intencional aos bens culturais. A potência
ocupante também deve impedir a exportação ilícita de bens culturais do
território ocupado e deve devolver os bens exportados de forma ilegal às
autoridades competentes do território ocupado.
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Além das obrigações mencionadas acima, existem outras para o respeito e
proteção dos bens considerados de grande importância para o patrimônio
cultural de todos os povos.
• A Convenção da Haia para a Proteção de Bens Culturais em Caso de Conflito
Armado de 1954 visou reforçar a proteção de bens considerados de grande
importância para o patrimônio cultural de todos os povos incentivando, em
primeiro lugar, a identificação de tais bens com um escudo azul e branco (ver
figura).
• Tais bens não podem ser objeto de ataques exceto em caso de necessidade
militar inelutável. O Segundo Protocolo relativo à Convenção da Haia de
1954 esclarece que a necessidade militar imperativa só pode invocada
desde que e enquanto: (1) o bem cultural em questão tenha sido
convertido, em virtude da sua função, em um objetivo militar; e (2) não
existir alternativa possível para a obtenção de uma vantagem militar similar
àquela oferecida pelo ataque contra tal objetivo. O Segundo Protocolo
também exige que a existência de tal necessidade seja constatada por
determinado grau de comando e que, em caso de ataque, este seja
notificado com uma antecedência suficiente em todos os casos que as
circunstâncias o permitam. Cabe destacar que o artigo 53, parágrafo
1, do Protocolo Adicional I, e o artigo 16 do Protocolo Adicional II vão
mais além ao não admitirem possibilidade de invocar uma necessidade
militar inelutável. Estes artigos abrangem apenas uma quantidade muito
limitada de bens culturais muito importantes, aqueles que fazem parte do
patrimônio cultural ou espiritual dos ‘povos’ (isto é, da humanidade). Os
bens abrangidos pelos Protocolos Adicionais devem ser de tal importância
que sejam reconhecidos por todos e nem sequer precisem de identificação.
• É proibido utilizar tais bens com fins militares, os quais provavelmente
os exponham a destruição ou danos, exceto que seja exigido por uma
necessidade militar imperativa. Novamente, o Segundo Protocolo relativo
à Convenção da Haia de 1954 esclarece que poderá ser dispensada a
invocação da necessidade militar imperativa com propósitos que poderão
expor os bens culturais a destruição ou danos unicamente “quando e
enquanto não houver alternativa possível de se obter uma vantagem
militar equivalente àquela oferecida pelo fato de se dirigir um ato de
hostilidade contra aquele objetivo”. O Segundo Protocolo também exige
que a existência de tal necessidade seja constatada por determinado
grau de comando e que, em caso de ataque, este seja notificado com
uma antecedência suficiente em todos os casos que as circunstâncias
o permitam. Cabe destacar que o artigo 53, parágrafo 1, do Protocolo
Adicional I, e o artigo 16 do Protocolo Adicional II vão mais além ao não
admitirem possibilidade de invocar uma necessidade militar imperativa.
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• É proibida qualquer forma de roubo, pilhagem ou desvio de bens culturais,
assim como todo ato de vandalismo em relação a eles.

Emblema do escudo azul e branco que
indica a proteção de bens considerados
de grande importância para o patrimônio
cultural de todos os povos.

O meio ambiente natural
O termo “meio ambiente natural” se refere à dinâmica,
à composição ou à estrutura terrestre, incluindo a sua
biota, litosfera, hidrosfera e atmosfera, e ao espaço
exterior. Por exemplo, este conceito abrange toda a
vegetação (plantas, bosques etc.), animais selvagens,
micro-organismos, solo, rochas, ar, água e outros
recursos naturais, assim como o clima.

Os conflitos armados podem causar danos duradouros ao meio ambiente
natural. O emprego de determinadas armas, em particular armas químicas ou
nucleares, pode impactar de forma adversa e duradoura no meio ambiente.
É possível que tal impacto constitua um aspecto da estratégia militar e que
as partes em conflito alvejem elementos do meio ambiente para enfraquecer
a capacidade do inimigo. Porém também pode ocorrer como consequência
involuntária do conflito. Da destruição – de escoadouros e esgotos, usinas de
energia, fábricas de produtos químicos ou outras indústrias – e da mera criação
de escombros pode resultar a contaminação das fontes de água, da terra agrícola
e do ar, afetando a saúde de populações inteiras. Embora seja possível aceitar
determinado grau de estragos ao meio ambiente como inerente aos conflitos
armados, tais danos não devem ser desproporcionados.
Portanto, o Direito Internacional Humanitário reconhece limites aos estragos
ambientais. Em primeiro lugar, o meio ambiente é protegido em forma geral
como bem civil, estando, portanto, protegido contra ataques direitos e danos
incidentais excessivos; o DIH também exige a tomada de todas as precauções
viáveis para evitar, e em caso de ocorrência, para minimizar, os danos incidentais
ao meio ambiente. O Direito Internacional Humanitário também confere
proteção especial ao ambiente natural. De fato, o DIH o protege contra “danos
generalizados, duradouros e graves”. Em particular, é proibida a utilização de
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métodos ou meios de guerra no intuito de, ou do qual se espera, provocar
tais estragos ao ambiente natural, segundo o direito dos tratados e o direito
consuetudinário nos conflitos armados internacionais. A prática dos Estados
estabeleceu esta norma como parte do direito internacional consuetudinário, e
possivelmente também nos conflitos armados não internacionais.
Por último, a Convenção sobre a Proibição da Utilização de Técnicas de
Modificação Ambiental para Fins Militares ou Quaisquer Outros Fins Hostis
(ENMOD) de 1976 proporciona proteção adicional para o meio ambiente em
tempos de conflito armado. A ENMOD proíbe a modificação deliberada do meio
ambiente para causar “efeitos generalizados, duradouros ou graves” – produzir
fenômenos como furacões, tsunamis ou mudanças no clima – como meio de
destruição, dano ou lesões a outro Estado Parte. Em outras palavras: é proibida a
destruição deliberada do meio ambiente como arma.
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Obras e instalações que contenham
forças perigosas
O termo “obras e instalações que contenham forças
perigosas” refere-se às represas, os diques e centrais nucleares
de energia elétrica.

As obras e instalações que contenham forças perigosas não devem ser
atacadas nem sequer se forem convertidas em objetivos militares porque tais
ataques poderiam causar a liberação de forças perigosas e, em consequência,
causar perdas graves de vidas civis. Os outros objetivos militares situados
perto destas obras ou instalações não devem ser objetos de ataques, quando
estes puderem causar perdas igualmente graves de vidas civis. Estas normas
estão redigidas explicitamente no Protocolo Adicional I e existem no direito
consuetudinário para conflitos armados internacionais e não internacionais.
A fim de facilitar a identificação de tais bens, as partes em conflito poderão
marcá-los por meio de um símbolo especial, consistindo num grupo de três
círculos cor de laranja vivo dispostos sobre um mesmo eixo (ver abaixo).
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18. O QUE O DIH AFIRMA
		SOBRE O TERRORISMO?
QUAL É A POSIÇÃO DO CICV QUANTO AO TERRORISMO?
O CICV condena enfaticamente os atos de violência indiscriminada que
espalhem o terror entre a população civil. A organização condenou esses
atos em muitas ocasiões.
O Direito Internacional Humanitário não oferece uma definição de “terrorismo”,
mas proíbe a maioria dos atos cometidos em um conflito armado que
normalmente seriam considerados “terroristas”. Um princípio básico do DIH
estipula que os combatentes em conflitos armados devem distinguir em todo
momento entre civis e combatentes e entre bens civis e objetivos militares.
Este princípio da “distinção” constitui a pedra angular do Direito Internacional
Humanitário (ver Pergunta 11). Muitas normas do DIH com o intuito específico
de proteger os civis – como a proibição de ataques deliberados ou diretos contra
civis e bens civis, a proibição de ataques indiscriminados ou do uso de “escudos
humanos” – se derivam desse princípio. O Direito Internacional Humanitário
também proíbe a tomada de reféns. Descrever os atos deliberados de violência
contra os civis e bens civis em situações de conflito armado como terrorismo não
tem importância legal porque tais atos já constituem violações graves do DIH.
Além disso, o Direito Internacional Humanitário também proíbe “medidas” de
terrorismo e “atos de terrorismo”. O artigo 33 da Quarta Convenção de Genebra
dispõe que “as penas coletivas, assim como todas as medidas de intimidação ou
de terrorismo, são proibidas”. O artigo 4° do Protocolo Adicional II proíbe “atos
de terrorismo” contra pessoas que não participam ou deixaram de participar
das hostilidades. O objetivo principal dessas disposições é enfatizar que nem
indivíduos nem a população civil podem ser sujeitos a castigos coletivos, os
quais, entre outras coisas, geram terror de maneira evidente. Os Protocolos
Adicionais I e II também proíbem os atos que visem disseminar o terror entre
a população civil: “São proibidos os atos ou ameaças de violência com o
objetivo principal de espalhar o terror no meio da população civil” (ver artigo
51, parágrafo 2, do Protocolo Adicional I; artigo 13, parágrafo 2, do Protocolo
Adicional II). Estas disposições não proíbem ataques legítimos contra objetivos
militares que podem espalhar o medo entre os civis, mas proscrevem ataques
no intuito específico de aterrorizar os civis – por exemplo, realizar campanhas
de bombardeio ou ataque com franco-atiradores contra civis em áreas urbanas.
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Sendo que o DIH se aplica exclusivamente a conflitos armados, ele não
regulamenta os atos de terrorismo cometidos em tempos de paz. Não obstante,
tais atos estão sujeitos à lei, isto é, ao direito nacional e internacional, e em
particular ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. Independentemente
dos motivos dos perpetradores, os atos de terrorismo cometidos fora de conflitos
armados devem ser tratados pelas agências locais ou internacionais de aplicação
da lei. Os Estados podem tomar várias medidas a fim de evitar ou suprimir os atos
de terrorismo, como o trabalho de inteligência, a cooperação policial e judicial,
a extradição, as sanções penais, as investigações financeiras, o congelamento
de ativos e a pressão diplomática ou econômica contra os Estados acusados de
ajudar suspeitos de terrorismo.

E A CHAMADA “GUERRA CONTRA O TERRORISMO”?
Este termo foi utilizado para descrever uma série de medidas e operações com a finalidade de evitar
e combater ataques terroristas. Entre estas medidas estão o trabalho de inteligência, as sanções
financeiras e a cooperação judicial; também pode haver conflitos armados. A classificação legal do
que frequentemente é chamado de “guerra mundial contra o terror” foi objeto de grande polêmica.
Embora o termo tenha virado parte do linguajar cotidiano, ainda existe a necessidade de avaliar, à
luz do Direito Internacional Humanitário, se consiste apenas em um instrumento retórico ou se é
relativo a um conflito armado mundial no sentido legal. Com base na análise dos fatos disponíveis, o
CICV não compartilha a visão de que uma guerra mundial esteja sendo travada; a organização adota
uma abordagem de caso a caso para a classificação legal de situações de violência coloquialmente
conhecidas como parte da “guerra contra o terror”. Em outras palavras: o DIH é aplicável às situações
em que a violência alcançar o limiar do conflito armado, quer internacional, quer não internacional,
(ver Pergunta 4). Nos casos em que isto não ocorrer, outros ramos do direito são aplicáveis.
Por exemplo, aspectos específicos da luta contra o terrorismo iniciada depois dos atentados contra
os Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, chegam a ser um conflito armado conforme o DIH.
A guerra travada no Afeganistão pela coalizão liderada pelos EUA, desde outubro de 2001, é um
exemplo disto. As Convenções de Genebra e as normas do direito internacional consuetudinário
eram plenamente aplicáveis àquele conflito armado internacional, que envolveu a coalizão liderada
pelos EUA por um lado e o Afeganistão pelo outro. No entanto, grande parte da violência ocorrida
em outras partes do mundo normalmente descrita como “terrorismo” é perpetrada por grupos
(redes) de organização débil ou indivíduos que compartem uma mesma ideologia no melhor dos
casos. A caracterização desses grupos e redes como partes em qualquer tipo de conflito armado
não é clara.
O “terrorismo” é um fenômeno. Tanto no sentido prático quanto legal, não é possível fazer uma
guerra contra um fenômeno, mas apenas contra uma parte identificável em um conflito armado.
Por estes motivos, seria mais adequado falar em uma “luta multifacetada contra o terrorismo” do
que em uma “guerra contra o terrorismo”.
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QUE LEIS SE APLICAM ÀS PESSOAS DETIDAS NA LUTA CONTRA
O TERRORISMO?
1. As pessoas detidas em relação a um conflito armado internacional, travado como parte da
luta contra o terrorismo – como no caso do Afeganistão até a formação do novo governo em
junho de 2002 – são protegidas pelo Direito Internacional Humanitário aplicável aos conflitos
armados internacionais.
a) É preciso conceder aos combatentes capturados o estatuto de prisioneiro de guerra e
eles podem permanecer presos até o fim das hostilidades ativas nesse conflito armado
internacional. Os prisioneiros de guerra não podem ser julgados exclusivamente por
terem participado das hostilidades, mas sim por qualquer crime de guerra que possam ter
cometido. Neste último caso, podem permanecer presos até terem cumprido qualquer
pena imposta. Se o estatuto de prisioneiro de guerra de um prisioneiro estiver em dúvida,
deve-se constituir um tribunal competente a fim de decidir sobre a questão.
b) Os civis detidos por motivos imperiosos de segurança devem receber a proteção disposta
na Quarta Convenção de Genebra. Os combatentes que não cumprem os requisitos
para conseguirem estatuto de prisioneiros de guerra (por exemplo, aqueles que não
portem armas abertamente) ou civis que participaram diretamente das hostilidades
em um conflito armado internacional (ou chamados beligerantes “desprivilegiados” ou
“ilegais”) são protegidos pela Quarta Convenção de Genebra desde que sejam cidadãos
inimigos. Diferentemente dos prisioneiros de guerra, estas pessoas podem ser julgadas
pela legislação nacional do Estado que as detém por pegarem em armas, assim como por
qualquer delito que puderem ter cometido. Podem ser mantidas presas até cumprirem
qualquer pena imposta. Caso não sejam processadas, devem ser libertadas assim que os
motivos imperiosos de segurança que levaram ao seu internamento deixarem de existir.
2. As pessoas detidas em relação com um conflito armado não internacional, travado como
parte da luta contra o terrorismo, são protegidas pelo artigo 3° comum, pelo Protocolo
Adicional II se for aplicável e pelas normas relevantes do direito internacional humanitário
consuetudinário. As normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos e da legislação
nacional também são aplicáveis a estas pessoas. Essas pessoas têm direito às garantias de
um julgamento imparcial concedidas pelo DIH e pelo DIDH se forem julgadas por crimes que
possam ter cometido.
3. As pessoas detidas fora de um conflito armado na luta contra o terrorismo são protegidas pela
legislação nacional do Estado que a detém e pelo DIDH. São protegidas pelas garantias de um
julgamento imparcial outorgadas por esses ramos do direito se forem julgadas por crimes que
possam ter cometido.

Nenhuma pessoa capturada na luta contra o terrorismo pode
ser considerada fora da lei. Não existe um “vazio” no que tange à
proteção legal.
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19. COMO O DIH É IMPLEMENTADO?
A implementação – o ato de converter normas em medidas – do Direito
Internacional Humanitário é acima de tudo responsabilidade dos Estados
signatários das Convenções de Genebra e dos seus Protocolos Adicionais. Tal
responsabilidade é exposta particularmente no artigo 1° comum às quatro
Convenções, que compromete os Estados a respeitarem e a fazerem respeitar
as Convenções em todas as circunstâncias.
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Algumas medidas de implementação exigem a adoção de legislação ou
regulamentações. Outras requerem o desenvolvimento de programas
educacionais para as forças armadas e para o público, o recrutamento e/ou
treinamento de profissionais, a produção de cartões de identidade e outros
documentos, a criação de estruturas especiais e a introdução de procedimentos
administrativos e de planejamento. Os Estados também devem impedir as
violações e, se ocorrerem, punir os responsáveis por elas.
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PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E REPRESSÃO
Nos tempos de paz e durante conflitos armados, os Estados têm o dever de
tomar determinadas medidas legais e práticas no intuito de fazer respeitar
plenamente o Direito Internacional Humanitário. Os tratados de DIH também
dispõem um conjunto de mecanismos para fazer respeitar a lei.
Tais normas e mecanismos podem ser divididos, de forma geral, em três
categorias:
1. Medidas preventivas
• Difundir conhecimentos sobre o DIH (difusão do DIH);
• Traduzir tratados sobre o DIH para o(s) idioma(s) nacional(is);
• Emendar a legislação nacional para incorporar o DIH onde for necessário
e adotar disposições legislativas e estatutárias;
• Formar pessoal para facilitar a implementação do DIH e designar
assessores jurídicos nas forças armadas;
• Prevenir os crimes de guerra e punir quem os comete;
• Fazer respeitar os emblemas da cruz vermelha, do crescente vermelho e
do cristal vermelho.
2. Medidas e mecanismos de monitoração da aplicação do DIH durante
um conflito
• Potências protetoras ou os seus substitutos. As potências protetoras
são Estados neutros indicados para proteger os interesses das partes em
conflito e dos seus cidadãos em países inimigos. A função da potência
protetora é realizar operações de auxílio e proteção para ajudar as
vítimas e supervisionar a sua conformidade com o Direito Internacional
Humanitário; visitando, por exemplo, prisioneiros de guerra ou internados
civis. Uma organização internacional que “ofereça todas as garantias de
imparcialidade e de eficácia” pode substituir uma potência ocupante.
• Inquérito. Deve-se instituir um inquérito contra supostas infrações se for
solicitado por uma parte do conflito e se as partes envolvidas concordarem
nos procedimentos a seguir.
• Comissão Internacional para a Apuração dos Fatos. Esta comissão,
constituída pelo artigo 90 do Protocolo Adicional I, pode investigar
infrações graves ou qualquer outra violação grave das Convenções de
Genebra ou do Protocolo Adicional I e facilitar, assegurando os seus bons
ofícios, o regresso à observância das disposições das Convenções. Ainda
que a sua competência formal abranja unicamente situações de conflito
armado internacional, a Comissão expressou a sua disposição para realizar
investigações relacionadas com conflitos armados não internacionais, com
o comum acordo das partes.
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• Cooperação com as Nações Unidas. Em caso de violações graves do DIH,
os Estados signatários das Convenções de Genebra e os seus Protocolos
Adicionais devem cooperar com a ONU e em observância da Carta das
Nações Unidas.
• O CICV. O CICV é um componente fundamental do processo de
monitoramento em virtude do mandato confiado à organização pelas
Convenções de Genebra, os seus Protocolos Adicionais e os Estatutos do
Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (ver
Pergunta 20).
3. Medidas de repressão
Estas medidas se baseiam nos deveres das partes em conflito de evitar e deter
todas as violações. Entre as obrigações relevantes se destacam as listadas a seguir:
• A obrigação dos Estados de reprimir, por meio de processos locais, as
violações consideradas crimes de guerra;
• A obrigação dos comandantes militares de tomar medidas disciplinares
ou penais contra quem violar as Convenções de Genebra e os Protocolos
Adicionais;
• A obrigação dos Estados de observar a responsabilidade penal e disciplinar
dos superiores se estes não tiverem tomado todas as medidas possíveis em
seu poder para evitar ou reprimir infrações graves nos termos do DIH;
• As obrigações entre os Estados de prestar auxílio mútuo em assuntos penais.
Estas medidas funcionam como um importante elemento dissuasivo das
violações (ver Pergunta 21).
A principal causa de sofrimento nos conflitos armados é o desrespeito pela
lei vigente, seja por falta de meios ou de vontade política, mais do que
a deficiência ou a ausência de normas. Nos últimos anos, enfatizou-se o
desenvolvimento de procedimentos de Direito Penal para processar e punir
quem cometeu violações graves do Direito Internacional Humanitário, mas
ainda faltam meios adequados para deter e retificar as violações quando estas
ocorrem. A maioria dos procedimentos dispostos pelo DIH nunca ou quase
nunca foi empregada na prática. Ainda mais importante, tais procedimentos
se aplicam exclusivamente em caso de conflito armado internacional. É
verdade que alguns mecanismos de monitoramento e implementação foram
desenvolvidos fora do âmbito do Direito Internacional Humanitário, porém
eles têm limitações próprias. Por todos esses motivos, o CICV acredita ser
necessário fortalecer os mecanismos para monitorar e fazer respeitar o DIH
(ver Pergunta 20).
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20. QUAL É A FUNÇÃO DO CICV
		PARA DESENVOLVER E FAZER
		RESPEITAR O DIH?
Como guardião e promotor do Direito Internacional Humanitário, o CICV age
para proteger e assistir as vítimas de conflitos armados e de outras situações de
violência e para promover o respeito pelas normas (ver quadro). A organização
o faz, em particular, difundindo conhecimentos sobre o DIH, apoiando a sua
implementação no âmbito nacional, monitorando que seja respeitado e
lembrando as partes em conflito das suas obrigações. O CICV também tem uma
função importante no desenvolvimento do DIH.
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DECLARAÇÃO DA MISSÃO DO CICV
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma organização
imparcial, neutra e independente, cuja missão exclusivamente humanitária
é proteger a vida e a dignidade das vítimas de conflitos armados e outras
situações de violência, assim como prestar-lhes assistência.
O CICV também se esforça para evitar o sofrimento por meio da promoção e
do fortalecimento do direito e dos princípios humanitários universais.
Fundado em 1863, o CICV deu origem às Convenções de Genebra e ao
Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.
Dirige e coordena as atividades internacionais que o Movimento conduz
em conflitos armados e outras situações de violência.

Vladimir Melnik/CICV

Atividades de proteção
As atividades do CICV para proteger as pessoas durante conflitos armados
e outras situações de violência visam conseguir um respeito pleno pelo
direito aplicável. A organização não pode proteger fisicamente as pessoas.
Em vez disso, procura minimizar os perigos aos quais estão expostas, evitar
e acabar com os abusos aos quais forem sujeitas, chamar a atenção para os
seus direitos e fazer ouvir as suas vozes. Em outras palavras, o CICV monitora
o respeito pelo Direito Internacional Humanitário e informa as violações às
autoridades pertinentes. Entre as atividades de proteção estão o trabalho
com relação a detenções (visitas a presídios, avaliação das condições de
detenção, etc.), a proteção da população civil e o restabelecimento dos laços
familiares.

Atividades de assistência
O objetivo da assistência prestada pelo CICV é preservar as vidas e/
ou restaurar a dignidade dos indivíduos ou comunidades afetadas
adversamente por conflitos armados ou outras situações de violência.
As atividades de assistência tratam acima de tudo das consequências das
violações do Direito Internacional Humanitário. As ações também podem
enfrentar as causas e as circunstâncias dessas violações reduzindo a
exposição ao risco. As atividades de assistência variam segundo a situação.
Têm uma abrangência ampla: da provisão de alimentos ou remédios até
o desenvolvimento da capacidade de prestação de serviços essenciais,
como a reabilitação do abastecimento de água ou de unidades de saúde
e a formação de profissionais de atendimento médico básico, cirurgiões e
técnicos de próteses e órteses.
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Os Estatutos do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho especificam que a função do CICV abrange em
particular as seguintes tarefas:
“Empreender as tarefas determinadas pelas Convenções de Genebra,
trabalhar pelo cumprimento correto do Direito Internacional Humanitário
em casos de conflitos armados e tomar conhecimento de quaisquer
queixas baseadas em supostos casos de desrespeito deste direito;” (Artigo
4°, parágrafo 2 (c))
“Trabalhar para a compreensão e a difusão do conhecimento do Direito
Internacional Humanitário, aplicável em conflitos armados, e preparar o seu
eventual desenvolvimento” (Artigo 4°, parágrafo 2 (g)).

Difusão e implementação do direito
O desconhecimento do direito é um grande obstáculo para respeitá-lo.
Por este motivo, o CICV lembra aos Estados da sua obrigação de difundir o
conhecimento do Direito Internacional Humanitário. A organização também
age com essa finalidade, promovendo a incorporação do DIH em programas
educacionais, na formação militar e nos estudos universitários. O CICV
também lembra aos Estados da sua obrigação de tomar todas as medidas
necessárias para garantir que o direito seja implementado no âmbito nacional
e aplicado de forma efetiva. A organização faz isto principalmente por meio
do seu Serviço de Assessoramento em Direito Internacional Humanitário, que
proporciona orientações técnicas aos Estados e ajuda as suas autoridades na
adoção e implementação de leis e regulamentações nacionais.

Monitorar o respeito pelo DIH e lembrar as partes
beligerantes das suas obrigações
As quatro Convenções de Genebra e os seus Protocolos Adicionais outorgam
ao CICV a missão específica de atuar em caso de conflito armado. Durante
os conflitos armados internacionais, a organização tem o direito de visitar
prisioneiros de guerra e civis internados a fim de garantir que o tratamento
dado a eles e as condições em que eles estão sendo detidos estejam de acordo
com o DIH. Informações sobre os detidos devem ser enviadas à Agência
Central de Busca do CICV, que se assegura de que os detidos não desapareçam.
A organização também proporciona ajuda humanitária, como a remessa de
gêneros alimentícios, material médico e indumentária, às pessoas necessitadas.
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Além das tarefas conferidas à organização pelos tratados de DIH, o CICV conta
com um amplo direito de iniciativa (ver artigo 3° comum, o artigo 9° da Primeira,
Segunda e Terceira Convenções de Genebra e o artigo 10 da Quarta Convenção
de Genebra). A organização sempre pode oferecer os seus serviços às partes
em um conflito. O CICV também tem o direito de iniciativa – reconhecido
nos Estatutos do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho – em situações que não chegam a ser um conflito armado, mas que
justificam a ação humanitária. Nas situações onde o DIH não é aplicável, o CICV
pode oferecer os seus serviços aos governos sem que a oferta constitua uma
interferência nos assuntos internos do Estado em questão.
Com base nas conclusões que a organização tira do seu trabalho de proteção
e assistência, o CICV realiza representações confidenciais em caso de
violações do DIH às autoridades relevantes. A confidencialidade é um dos
principais métodos de trabalho do CICV. Trata-se de uma política de longa
data da organização e de uma prática diretamente derivada dos princípios
de neutralidade e imparcialidade. Isto permite ao CICV consolidar e manter
um diálogo construtivo com as partes em um conflito armado e outras partes
interessadas; ter acesso às áreas de conflito, locais de detenção e vítimas de
conflitos armados e de outras situações de violência; e garantir a segurança dos
seus beneficiários e colaboradores. As representações bilaterais confidenciais
às partes em um conflito é o método de atuação preferido pelo CICV para
acabar com as violações do DIH ou de outras normas fundamentais que
protegem as pessoas em situações de violência, ou para evitar a ocorrência
de tais violações. Não obstante, esta forma de agir é completada por outras.
Em particular, o CICV se reserva o direito de emitir uma denúncia pública de
violações específicas do DIH se: (1) tais violações forem importantes e repetidas
ou provavelmente se repitam; (2) os delegados testemunharam as violações
em pessoa, ou a sua ocorrência foi confirmada com base em fontes confiáveis
e verificáveis; (3) as representações confidenciais bilaterais e, quando forem
empreendidos, os esforços de mobilização humanitária (isto é, instar terceiros
a influírem na condução das partes em um conflito que cometem violações do
DIH) não conseguirem acabar com as violações; e (4) tornar isso público for do
interesse das pessoas ou populações afetadas ou ameaçadas.

Desenvolvimento do DIH
Os tratados que desenvolvem o Direito Internacional Humanitário são
adotados por Estados. De acordo com os Estatutos do Movimento Internacional
da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, o CICV também tem a missão
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de “preparar qualquer desenvolvimento” do DIH. A fim de cumprir com esta
missão, o CICV prepara versões preliminares para enviar para conferências
diplomáticas. Por exemplo, as primeiras minutas das Convenções de Genebra
foram redigidas pelo CICV em consulta com os Estados, enviadas e discutidas
novamente, modificadas e finalmente adotadas nas conferências diplomáticas.
A organização também organiza consultas com Estados e outras partes
interessadas no intuito de certificar a possibilidade de chegar a um acordo
quanto a novas normas ou fortalecer o Direito Internacional Humanitário de
outra forma. Por exemplo, depois da 31° Conferência Internacional da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho (Veja: http://www.icrc.org/eng/resources/
documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm), o
CICV se engajou em consultas com os Estados para reforçar o DIH nas áreas de
detenção e fortalecer a observância do DIH (ver Perguntas 10 e 19).
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21. COMO OS SUSPEITOS DE
		CRIMES DE GUERRA SÃO
		JULGADOS SEGUNDO O DIREITO
		INTERNACIONAL?
Os crimes de guerra são violações graves do DIH cometidas durante conflitos
armados internacionais ou não internacionais. É possível encontrar definições
ou listas de crimes de guerra em vários documentos legais, entre eles o
Estatuto do Tribunal Militar Internacional constituído depois da Segunda
Guerra Mundial em Nuremberg, as Convenções de Genebra e seus Protocolos
Adicionais, os Estatutos e a jurisprudência dos Tribunais Penais Internacionais
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para a antiga Iugoslávia e Ruanda, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional e outros tribunais internacionais e “mistos”.
O artigo 8° do Estatuto do Tribunal Penal Internacional contém uma lista de
crimes de guerra feita pelos Estados em forma de tratado; também serve de
guia útil dos atos considerados geralmente pelos Estados como violações
graves do Direito Internacional Humanitário de acordo com o direito
internacional consuetudinário. A legislação e a jurisprudência de vários países
também contêm definições de crimes de guerra.

O que são os crimes de guerra?
Os seguintes atos se encontram entre os classificados como crimes de guerra:
• Homicídio doloso de uma pessoa protegida (como combatentes feridos ou
doentes, prisioneiros de guerra, civis);
• Tortura ou outros tratamentos desumanos de uma pessoa protegida;
• O ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à
integridade física ou à saúde de uma pessoa protegida;
• Ataque contra a população civil;
• Deportação ou transferência ilegais;
• Uso de armas ou métodos de guerra proibidos;
• Uso indevido do emblema da cruz vermelha ou do crescente vermelho ou
outros símbolos protetores;
• O ato de matar ou ferir à traição pessoas pertencentes à nação ou ao exército
inimigo;
• Saqueio de bens públicos ou privados.
Apesar de os tratados de DIH relativos a conflitos armados não internacionais
não conterem disposições quanto à penalização das violações graves do
Direito Internacional Humanitário, reconhece-se que a noção de crimes de
guerra, de acordo com o direito internacional consuetudinário, também
abrange violações graves cometidas nesse tipo de conflitos (ver Norma 156
do estudo do CICV sobre DIH consuetudinário e artigo 8o, parágrafo 2 c), d), e)
e f) do Estatuto de Roma).

O que são os crimes contra a humanidade e o genocídio?
O direito internacional reconhece outros tipos de crimes, como os crimes
contra a humanidade e o genocídio. Os crimes contra a humanidade são, em
essência, atrocidades cometidas no contexto de um ataque generalizado e
sistemático contra uma população civil, com conhecimento do ataque. Alguns
exemplos de tais atrocidades são o homicídio, o extermínio, a escravização, a
deportação, a prisão, a tortura, o estupro e a perseguição por vários motivos.
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De acordo com o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o crime do
genocídio abrange vários “atos praticados com intenção de destruir, no todo
ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal”. Os
atos em questão são: a) homicídio de membros do grupo; b) ofensas graves à
integridade física ou mental de membros do grupo; c) sujeição intencional do
grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física, total ou
parcial; d) imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do
grupo; e) transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo.

As obrigações dos Estados: julgar ou extraditar acusados de
crimes de guerra
Quando se tornam signatários das Convenções de Genebra ou do Protocolo
Adicional I, os Estados se comprometem a promulgar a legislação necessária
para punir os culpados do que é conhecido como “infrações graves” das
Convenções e do Protocolo. Os Estados também são obrigados a julgarem
toda pessoa suspeita de ter cometido uma infração grave nos seus próprios
tribunais ou disponibilizar essa pessoa para ser julgada em outro Estado.
Geralmente, o direito penal de um Estado se aplica apenas aos crimes
cometidos no seu território ou por seus próprios cidadãos, mas cada vez mais
Estados estão promulgando leis que permitem a seus tribunais julgarem crimes
cometidos fora do seu território. Conforme estipulado pelo Direito Internacional
Humanitário, os Estados devem procurar e punir toda pessoa que cometer uma
infração grave segundo o DIH – independentemente da sua nacionalidade ou
do lugar onde o crime foi cometido. Este princípio, conhecido como jurisdição
universal, é essencial para garantir que as infrações graves sejam reprimidas na
prática. A jurisdição universal senta as bases no direito internacional para que
sejam criadas leis nacionais autorizando os tribunais de um Estado a julgarem
indivíduos que cometeram crimes internacionais em outro Estado.
Em algumas circunstâncias, os processos penais em casos de violações graves
do DIH, isto é, crimes de guerra, incluindo – mas sem se limitar a elas – infrações
graves, devem ser apresentados pelas autoridades nacionais. O estudo do
CICV sobre o DIH consuetudinário confirma que os Estados estão obrigados
a investigar crimes de guerra supostamente cometidos pelos seus cidadãos
ou pelas suas forças armadas, ou por outros, no seu território, assim como
outros crimes de guerra sobre os quais eles tenham jurisdição. Também têm a
obrigação de julgar, caso seja adequado, pessoas suspeitas de terem cometido
crimes de guerra.
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QUAL É A FUNÇÃO DOS TRIBUNAIS
INTERNACIONAIS?
O Tribunal Penal Internacional (TPI), formado pelos Estados de acordo
com o Estatuto de Roma, entrou em vigor em 1º de julho de 2002. O TPI
representa um marco na luta da comunidade internacional para acabar
com a impunidade para os crimes de guerra, o genocídio, os crimes
contra a humanidade e o crime de agressão. Apesar de os Estados terem
a responsabilidade principal de julgar os suspeitos de crimes de guerra,
o TPI pode agir – caso sejam observados os critérios para instituir a sua
jurisdição – quando os tribunais nacionais não podem ou não estão
dispostos a fazê-lo.
Antes do TPI, os Tribunais Penais Internacionais para a ex-Iugoslávia e
Ruanda (TPII e TPIR) foram criados pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas em 1993 e 1994 para julgar as pessoas acusadas de cometer crimes
de guerra durante os conflitos nesses países. Designou-se ao Mecanismo
para Tribunais Penais Internacionais – criado pelo Conselho de Segurança
a 22 de dezembro de 2010 – a tarefa de cumprir as funções essenciais do
TPII e do TPIR depois do fim dos seus mandatos e de manter o seu legado.
A repressão penal dos crimes de guerra também é realizada por cada vez
mais tribunais “mistos” ou especiais, instituídos em Estados como o Camboja,
Timor Leste e Serra Leoa. Os tribunais mistos contêm elementos da jurisdição
nacional e da internacional.

POR QUE SE COMETEM CRIMES INTERNACIONAIS?
É possível responder a esta pergunta de várias maneiras. Há quem afirme que a culpa seja em
grande parte do desconhecimento do direito, que se trate de uma consequência da guerra ou
que se deva à falta de um sistema centralizado e efetivo de imposição de sanções no direito
internacional (incluindo o Direito Internacional Humanitário). Aliás, violam-se leis e cometemse crimes em tempos de guerra e tempos de paz, sem importar se é a jurisdição nacional ou a
internacional que está em vigor. Mesmo assim, resignar-se ao fato de que ocorrem violações
do DIH, deter todo ato que procure aumentar o respeito por este ramo do direito e abandonar
as vítimas de conflitos armados não é uma opção. É por isso que as violações devem ser
condenadas incessantemente e que se devem tomar medidas para preveni-las e punir quem
as cometer. A repressão penal dos crimes de guerra é um meio importante de implementação
do Direito Internacional Humanitário, quer no âmbito nacional, quer no internacional.
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MISSÃO
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma
organização imparcial, neutra e independente, cuja
missão exclusivamente humanitária é proteger a vida e
a dignidade das vítimas de conflitos armados e outras
situações de violência, assim como prestar-lhes assistência.
O CICV também se esforça para evitar o sofrimento por
meio da promoção e do fortalecimento do direito e dos
princípios humanitários universais. Fundado em 1863,
o CICV deu origem às Convenções de Genebra e ao
Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho. Dirige e coordena as atividades internacionais
que o Movimento conduz em conflitos armados e outras
situações de violência.
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