
Documento de doutrina: O papel do CICV em situações de 
violência que não alcançam o umbral de conflito armado 

Índice 
 
O documento de doutrina CICV: missão e trabalho define a missão do Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha da seguinte maneira: 
 

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 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 realiza em conflitos armados e outras situações de 
violência. (ênfase agregada) 

 
O presente documento visa explicar exatamente em que consistem as “outras situações de violência” 
que se incluem no escopo de ação do CICV: situações nas quais a violência é perpetrada de forma 
coletiva, mas que não alcançam o umbral de um conflito armado. Tais situações se caracterizam, em 
particular, pelo fato de a violência ser causada por um ou vários grupos compostos por um grande 
número de pessoas. Os outros tipos de violência (interpessoal ou autodirigida) não se enquadram no 
que o CICV entende por “outras situações de violência”, conforme a sua declaração de missão 
mencionada acima. 
 
Este documento tem por igual finalidade apresentar os critérios que devem ser atendidos para que o 
CICV decida realizar uma operação humanitária em tais situações. De fato, ao contrário das situações 
de conflito armado, nas quais o CICV está constantemente interessado e determinado a agir em 
conformidade com o seu mandato segundo o Direito Internacional Humanitário; em outras situações 
de violência, o CICV age com base no seu direito de iniciativa humanitária, conforme estabelecido nos 
Estatutos do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e por opção, 
dependendo de inúmeros critérios. 
 
O primeiro dos critérios, o ponto de partida para qualquer atividade do CICV, é que a situação de 
violência tenha consequências humanitárias significativas. O terrível derramamento de sangue das 
últimas décadas é o resultado da crescente diversidade e da complexidade das situações de violência, 
em muitas das quais, ao mesmo tempo em que não se alcança o umbral legal de conflito armado, as 
consequências humanitárias resultantes são tão abrangentes ou mais do que as dos conflitos armados. 
Nesses casos, o CICV não se nega a considerar o sofrimento das pessoas sob a alegação de que este 
não é resultado da violência cometida durante um conflito armado. O interesse da organização em 
situações como essas, que não são regidas pelo Direito Internacional Humanitário (DIH), não é recente: 
o CICV realiza atividades humanitárias em situações assim desde a sua origem (as mais comuns, 
durante o século XX, foram as que se realizaram para os detidos “políticos”). Com base nesse longo 
histórico operacional, o CICV adapta a sua política às mudanças no meio humanitário e à luz da sua 
própria experiência. 
 

1 
 



Além das importantes consequências humanitárias, há um segundo critério: que a ação considerada 
pelo CICV constitua uma resposta relevante para elas. De fato, o objetivo primário do CICV é 
proporcionar uma resposta humanitária imparcial às necessidades das pessoas afetadas pela violência. 
Com relação a isso, a organização deve poder medir a relevância do seu trabalho com base no impacto 
antecipado para as vítimas. A aceitação do CICV e dos seus princípios de ação (humanidade, 
imparcialidade, independência, neutralidade) em um determinado contexto, a experiência da 
organização em certos âmbitos específicos, a sua capacidade de prestar uma resposta multidisciplinar, 
o seu conhecimento da situação e dos perpetradores da violência e a sua capacidade de trabalhar em 
parceria, sobretudo com as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 
(doravante Sociedades Nacionais), são alguns dos muitos fatores que permitem que o CICV analise se 
o trabalho que planeja fazer é, de fato, relevante. 
 
O presente documento de doutrina considera igualmente o princípio do consentimento por parte do 
Estado no território no qual o CICV deseja realizar uma operação humanitária. 
 
Finalmente, em situações de violência que não alcançam o umbral de conflito armado, o CICV prefere 
trabalhar em parceria com outras organizações, sobretudo as Sociedades Nacionais. A Sociedade 
Nacional é quase sempre a primeira a responder – e tem a capacidade de fazê-lo, visto que já está 
presente no território – quando um país é atingido por uma emergência; este é o caso especialmente 
em situações de violência que não alcançam o umbral de conflito armado. 
 
 
******************************** 
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I. Introdução 
 
O terrível derramamento de sangue das últimas décadas é resultado da crescente diversidade de 
situações de violência – que não necessariamente se degeneram em conflitos armados – em termos 
da natureza tanto dos perpetradores quanto do fenômeno. Essas situações de violência, às vezes, 
crônicas, que podem ser geradas por levantes sociais ou políticos, tensões relacionadas com a 
identidade e/ou políticas de Estado repressivas ou discriminatórias, ou atos criminosos, criam 
situações humanitárias dramáticas com consequências que são tão abrangentes ou mais do que as de 
conflitos armados. Surgiram tendo como pano de fundo a globalização que, em alguns casos, agravou 
as desigualdades dentro das sociedades, apressou a privatização da violência na ausência de serviços 
estatais em determinados contextos e incentivou o “identitarianismo” ou contestação política ou 
social. Fenômenos como o fácil acesso às armas, as mudanças climáticas, a urbanização, a migração e 
o desenvolvimento de tecnologias de comunicação aceleraram o aparecimento da violência e 
desempenham um papel a favor de determinados perpetradores. A violência também pode ser 
cometida pelo Estado, que, por meio do uso da força, de prisões e detenções, entre outros, se torna 
um perpetrador da violência. 
 
Este documento de doutrina tem por finalidade definir as situações de violência que entram no escopo 
de ação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) ainda que não alcancem o umbral de conflito 
armado: a violência perpetrada coletivamente. 
 
O CICV é uma organização flexível e, portanto, se adapta às mudanças. Ao longo de mais de 150 anos, 
busca mitigar o sofrimento das pessoas afetadas pela violência coletiva, sejam conflitos armados ou 
outras situações de violência. Assim o tem feito, mesmo em situações de violência que não alcançam 
o umbral de conflitos armados, desde a sua origem no final do século XIX (quando a Europa passou por 
um período de revoltas políticas). Atualmente, continua adaptando-se aos fenômenos modernos da 
violência coletiva em uma tentativa de responder às consequências humanitárias, dentro da sua 
capacidade e das suas competências. 
 
O CICV também adapta as suas políticas para levar em consideração essas mudanças. O presente texto 
descreve o ímpeto e os princípios gerais deste trabalho em situações de violência que não alcançam o 
umbral de conflito armado. Reafirma que o sofrimento humano é uma preocupação geral para a 
organização, que está motivado pelo princípio de humanidade, o primeiro dos Princípios Humanitários 
que fundamentam o trabalho do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 
(doravante o Movimento). Independente das causas ou das situações, o CICV averigua o que pode 
fazer para ajudar a aliviar o sofrimento humano. 
 
O presente documento, intitulado O papel do CICV em situações de violência que não alcançam o 
umbral de conflitos armados, proporciona o marco referencial que a organização necessita para agir 
em tais situações de violência. De fato, a missão do CICV e o seu trabalho em conflitos armados são 
derivados do seu mandato fundamentado nos tratados de Direito Internacional Humanitário (DIH), 
estando, portanto, obviamente interessado e determinado a agir em tais situações. O mesmo não 
ocorre no caso de outras situações de violência. Ao longo dos anos, o CICV estabeleceu, com base na 
sua prática operacional e no “Direito do Movimento”, critérios específicos para o seu envolvimento 
nesse tipo de situações. Esses se encontram estabelecidos neste documento de doutrina. 
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II. Escopo da doutrina 
 
O documento de doutrina CICV: missão e trabalho1 define o escopo do trabalho do CICV: 
 
1. conflitos armados internacionais ou não 
internacionais; 
2. outras situações de violência; 
3. desastres naturais ou tecnológicos, ou pandemias; 
4. outras situações. 
 
O presente documento abrange somente o segundo 
âmbito de atividades. 
 
“Outras situações de violência” são situações nas quais os atos de violência são cometidos 
coletivamente, mas que não alcançam o umbral de conflitos armados. A distinção, em particular entre 
conflitos armados não internacionais e “outras situações de violência [coletiva]”, é importante quando 
se trata de determinar não somente o Direito aplicável (ver seção V abaixo), mas também a fonte da 
missão e do trabalho do CICV em situações como essas (ver seção IV abaixo). 

A. Distúrbios e tensões internos 
 
Nunca se chegou a um consenso sobre a definição legal de situações de violência, 
que não sejam conflitos armados, nos casos em que o CICV age. Várias tentativas 
foram feitas durante o século XX para definir os conceitos de “distúrbios internos” 
e “tensões internas”, de modo a afirmar o papel do CICV em situações como essas 
e determinar que atos de violência não estejam cobertos pelo Direito Internacional 
Humanitário (DIH). Ambos os conceitos estão descritos no comentário sobre o 
Artigo 1º do Protocolo Adicional II (tradução livre para o português):2 

 
Não é oferecida nenhuma definição concreta. O conceito de distúrbios e tensões internos 
pode ser ilustrado por meio de uma lista de exemplos de tais situações sem nenhuma 
tentativa de ser exaustiva: tumultos, como manifestações sem um plano concertado desde 
o início; atos de violência isolados e esporádicos, em oposição às operações militares 
realizadas pelas forças armadas ou grupos armados; outros atos de similar natureza, 
incluindo, em particular, detenções de pessoas em grande escala em decorrência das suas 
atividades ou opiniões. 
 
(…) o CICV apresentou a seguinte descrição de distúrbios internos durante a primeira sessão 
da Conferência de Especialistas Governamentais de 1971: trata-se de situações nas quais 
não há um conflito armado não internacional como tal, mas existe um confronto dentro do 
país, que se caracteriza por certa gravidade ou duração e envolve atos de violência. Estes 
últimos podem assumir várias formas, desde a geração espontânea de atos de revolta a 
enfrentamentos entre grupos mais ou menos organizados e as autoridades em poder. 
Nestes casos, que não necessariamente degeneram em um enfrentamento aberto, as 
autoridades podem pedir forças policiais em grandes números, ou mesmo as forças 
armadas, para restabelecer a ordem interna. O alto número de vítimas torna necessária a 
aplicação de um mínimo de normas humanitárias. 
 

1 Documento de doutrina adotado em 2008. Disponível em: 
http://www.cicr.org/eng/resources/documents/publication/p0963.htm (inglês). 
2 Protocolo Adicional às Convenções de Genebra, 12 de agosto de 1949, e relativo à Proteção das Vítimas de Conflitos 
Armados Não Internacionais (Protocolo II), 8 de junho de 1977. 

Este documento de doutrina 
abrange situações em que são 
cometidos atos de violência 
coletiva, mas que não alcançam o 
umbral de conflito armado. 
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Com relação às “tensões internas”, pode-se dizer que incluem, em particular, situações de 
tensões graves (políticas, religiosas, raciais, sociais, econômicas, etc.), mas também as 
sequelas dos conflitos armados ou distúrbios internos. Tais situações têm uma ou mais das 
seguintes características, se não todas ao mesmo tempo: 
- detenções em grande escala; 
- um grande número de prisioneiros “políticos”; 
- a provável existência de maus-tratos ou condições desumanas de detenção; 
- a suspensão das garantias judiciais fundamentais, tanto como parte da promulgação de 
um estado de emergência como simplesmente de fato; 
- denúncias de desaparecimentos. 
 
Em resumo, há distúrbios internos, sem constituírem um conflito armado, quando um 
Estado usa as forças armadas para manter a ordem; há 
tensões internas, sem constituírem distúrbios internos, 
quando a força é usada como medida preventiva para 
manter o respeito à lei e à ordem. 
 
Essas definições não constam em uma convenção, mas 
formam parte da doutrina do CICV. Ao mesmo tempo em 
que foram elaboradas para o uso prático, elas podem 
servir para lançar luz sobre esses termos, que aparecem 
em um instrumento de Direito Internacional pela 
primeira vez3. 

 
Segundo a descrição acima, a simples existência de 
detidos “políticos” ou condições de detenção desumanas, 
a suspensão de garantias judiciais ou a incidência de 
maus-tratos, são suficientes para qualificar a situação 
como um caso de “tensões internas”. 
 

B. Por que simplesmente não se 
referir a “distúrbios internos” 
e “tensões internas”? 

 
Os termos “distúrbios internos” e “tensões internas” 
remontam ao século XX (o termo “distúrbios internos” foi 
usado, por exemplo, na versão de 1928 dos Estatutos do 
Movimento; ver seção IV. B.1 abaixo) e a “descrição” 
acima é da década de 1970. 
 
O fenômeno da violência coletiva começou a diversificar-
se no final do século XX e hoje seria difícil classificar todas 
as vezes que os conflitos armados foram qualificados 
como “distúrbios internos” ou “tensões internas” sem o serem. A violência transnacional ou 
internacional seria particularmente difícil de classificar nessas categorias. Além disso, as descrições 
mencionadas nos comentários acima pareceriam indicar que os “distúrbios internos” e as “tensões 
internas” implicam o uso da força por parte do Estado. 
 

3 Y. Sandoz, C. Swinarski e B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1987, pp. 1354-1355, parágrafos 4474-4478. 
Disponível em: http://www.icrc.org/ihl (inglês). 

Os “atos de violência coletiva” 
cobertos por este documento têm as 
seguintes características em comum: 
- um patamar definido de violência; 
- a violência é cometida por um ou 
mais “grupos”grandes de pessoas; 
- a violência tem ou pode ter 
consequências humanitárias. 
 
Essas situações compreendem 
distúrbios internos, tensões internas e 
outras formas de violência coletiva 
que não alcançam o umbral de 
conflito armado.  
 
Nem sempre são “visíveis” e não 
necessariamente são perpetradas em 
público; ao contrário, podem 
acontecer inteiramente atrás dos 
discretos muros dos centros de 
detenção. 
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Portanto, embora o uso dos termos “distúrbios internos” e “tensões internas” provavelmente continue 
abarcando a maior parte das situações de violência coletiva que não alcançam o umbral de conflito 
armado, deve-se ter atenção para não excluir, ao usar esses termos, determinadas formas de violência 
coletiva. 
 
A título de ilustração, algumas situações de violência podem ser qualificadas como “coletiva”, mas sem 
necessariamente terem as características mencionadas nas descrições acima de distúrbios ou tensões 
internas: violência entre grupos não estatais pela comunidade, grupo étnico, tribo, religião, clã, etc., 
violência gerada por quadrilhas, cartéis ou máfias que é considerada internacional por natureza, atos 
de violência realizados com parte de uma luta social ou sindical para obter acesso à terra ou a recursos, 
etc. 

C. “Violência coletiva” na tipologia de violência 
 
Ao empregar a expressão “conflitos armados e outras situações de violência”, as palavras “outras 
situações de violência” podem dar ao leitor leigo a impressão de que o escopo de ação do CICV abarca 
tudo. Este não é o caso. A organização concentra-se em situações de violência ditas “coletivas” dentro 
de um significado da tipologia estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no seu Relatório 
Mundial sobre Violência e Saúde.4 Esta é uma tipologia relativamente simples que compreende três 
categorias de violência: a autodirigida, a interpessoal e a coletiva.5 
 

Essa categorização inicial diferencia entre violência que uma pessoa inflige sobre si 
mesma, violência infligida por outra pessoa ou por um pequeno grupo de pessoas, e a 
violência infligida por um grupo maior de pessoas como os Estados, grupos políticos 
organizados, grupos de milícia e organizações terroristas.6 (tradução livre para o 
português) 
 

D. O conceito de “grupo” 
 
A natureza “coletiva” da violência implica que esta é cometida por um “grupo”. O grupo compreende 
um número grande de pessoas e pode ou não estar estruturado ou organizado (pode ser um grupo 
estatal muito organizado ou uma multidão de manifestantes relativamente não estruturada). Os seus 
membros sentem que pertencem ao grupo (compartilham uma identidade, objetivos coletivos, 
atividades realizadas em conjunto, etc.). O grau de estruturação ou organização do grupo influenciará 
na análise que o CICV fará sobre os riscos, os tipos de atividade e os procedimentos de trabalho que 
serão realizados. A organização não tem as mesmas relações com grupos relativamente 
desestruturados como o faz com grupos altamente organizados. 

E. Comentários finais 
 
Em resumo, e com base nas definições mencionadas acima, a forma de violência que se enquadra no 
escopo deste documento de doutrina é “violência coletiva que não alcança o umbral de conflito 
armado”, cujas características são: 

4 OMS, World report on violence and health, 3 de outubro de 2002. Disponível em: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf (inglês). A mesma tipologia foi usada pela Federação 
Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em IFRC Strategy on violence prevention, mitigation 
and response 2011-2020, Strategic directions to address interpersonal and self-directed violence. Disponível em: 
http://www.ifrc.org (inglês). 
5 As duas primeiras não estão cobertas pelo campo de aplicação desta política, ver seção III abaixo. Segundo a definição da 
OMS, a “violência coletiva” inclui conflitos armados e outras situações de violência. Somente as situações de violência coletiva 
que não alcancem o umbral de conflito armado estão cobertas pelo presente documento. 
6 World report on violence and health, ver observação 4, p.6 supracitada. 
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- um patamar definido de violência;7 
- atos de violência cometidos por um ou mais “grupos” grandes de pessoas; 
- atos de violência que tem ou podem ter consequências humanitárias. 

 
Em termos gerais, o CICV analisa a dinâmica da violência e o comportamento dos perpetradores de 
modo a determinar que procedimentos devam ser adotados. Cada situação de violência tem a sua 
própria dinâmica, que influencia as necessidades humanitárias e as atividades realizadas em resposta. 
 
A simples existência de uma situação de violência coletiva por si só não é suficiente para o CICV decidir 
responder às potenciais consequências humanitárias. A decisão de agir depende da sua análise dos 
critérios para o envolvimento conforme descritos na seção VI abaixo. 

III. Situações não cobertas por este documento 
de doutrina 
 
O presente documento não se aplica às seguintes 
situações: conflitos armados,8 situações de violência 
interpessoal ou autodirigida e situações não violentas. 
 
Não cobre, portanto, atos de violência que não sejam 
perpetrados de forma coletiva, ou seja, atos de 
violência que a OMS qualifica como “violência 
interpessoal” 9 e “violência autodirigida” 10. 
 
Este documento de doutrina não se aplica a situações 
nas quais a “violência” não é uma questão: desastres 
naturais ou tecnológicos, pandemias ou outras 
situações nas quais o CICV possa agir em áreas específicas de especialidade, como “restabelecimento 
de laços familiares”, e difusão do conhecimento de DIH e Princípios Fundamentais, para as quais têm 
um mandato explícito. 
 
Independente do tipo de situação, o CICV tem um “direito de iniciativa humanitária”, conferido pelos 
Estados e pelos componentes do Movimento no Artigo 5(3) dos Estatutos do Movimento. No entanto, 
somente as situações de violência descritas na seção II acima estão cobertas pelo presente documento. 

7A violência pode ser física ou psicológica. A violência psicológica refere-se a ações ou comportamentos que afetam a 
integridade psicológica de uma pessoa, de um grupo ou de uma comunidade, como hostilidade emocional, insultos, ameaças, 
retenção de informações, isolamento forçado, destruição de propriedade, intimidação, agressão passiva. Não é necessariamente 
fácil distinguir claramente entre as consequências humanitárias dos fatos de violência psicológica e os de violência física, que 
são, quase sempre, cometidos simultaneamente. Veja também seção VI.A.1 abaixo sobre as consequências humanitárias. 
8 Na prática, algumas das situações de violência cobertas por este documento de doutrina ocorrem em contextos que também 
são afetados por conflitos armados. Nesses casos, o documento se aplica somente às situações de violência que não alcançam 
o umbral de conflito armado. Além disso, um marco legal distinto é aplicado (ver seção V abaixo). Para a definição de conflitos 
armados, ver  S. Vité, “Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations”, 
na Revista Internacional da Cruz Vermelha (doravante RICV), No. 873, 2009 pp. 70-94. Disponível em: 
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-873-vite.pdf (inglês). 
9 “Family and intimate partner violence (…); Community violence – violence between individuals who are unrelated, and who 
may or may not know each other (…)” [A violência familiar e doméstica (…); a violência comunitária – violência entre 
indivíduos sem parentesco e que podem ou não se conhecer (...) – tradução livre para o português], World report on violence 
and health, observação 4, p. 6 supracitada. O que diferencia a violência interpessoal da violência coletiva é o fato de a última 
ser cometida por um número grande de pessoas, em geral, por motivos sociais, políticos e/ou econômicos. 
10 “[S]uicidal behaviour and self-abuse” [Comportamento suicida e auto-abusos – tradução livre para o português], ibid. 

Este documento não se aplica às 
seguintes situações: 
- conflitos armados internacionais 
ou não internacionais  
- situações de violência 
interpessoal ou autodirigida 
- situações não violentas 
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IV. Fontes da missão e do trabalho do CICV em 
situações de violência que não alcançam o 
umbral de conflito armado 

A. A missão e o trabalho do CICV em situações de violência 
que não alcançam o umbral de conflito armado estão 
arraigados à sua história operacional 

 
Pouco tempo depois que o CICV foi fundado, a organização começou a se preocupar com o sofrimento 
das vítimas de situações de violência não cobertas pelo DIH. Os inúmeros levantes, períodos de 
agitação e revoluções que marcaram o final do século XIX e o início do século XX11 mobilizaram os seus 
recursos, principalmente em apoio às Sociedades Nacionais ou para facilitar o seu estabelecimento 
onde ainda não existiam, mas também em forma de atividades de assistência e visitas aos “detidos 
políticos”. 
 
Ao longo do século XX, o CICV gradualmente aumentou as suas atividades em situações nas quais o 
DIH não se aplica e codificou o marco para as suas atividades em tais situações à luz da prática e nos 
textos internos de referência. Estes últimos12 afirmam que, além da qualificação legal da situação, “a 
existência ou a probabilidade de situações humanitárias graves são suficientes para justificar a oferta 
de serviços”.13 As condições para a ação do CICV eram, na época, principalmente as seguintes:14 
 

- Distúrbios marcados por um “grau de 
gravidade”; 

- Acontecimentos que durassem um 
“determinado tempo”; 

- Grupos que tinham “algum grau de 
organização”; 

- A existência de “vítimas de incidentes”. 
 
A prática operacional do CICV no final do século XX15 
corroborou a sua intenção de responder às 
consequências humanitárias de situações de violência 
que não alcançam o umbral de conflito armado. O CICV 
diversificou as suas atividades, além das visitas aos 
“detidos políticos”, essencialmente a partir da década 
de 80, e envolveu-se com uma frequência cada vez 
maior na distribuição de assistência (material, médica, alimentar) e em atividades de proteção fora dos 

11 Por exemplo, a insurreição na Herzegovina (1875) e os distúrbios políticos na Hungria (1919), ambas foram situações de 
violência que não alcançaram o umbral de conflito armado. 
12 Por exemplo, o documento de doutrina D851 de 1965, que confirma o papel do CICV em “distúrbios internos” e formaliza 
o seu direito de iniciativa em “outros casos de intervenção”. Citado em J. Moreillon, Le Comité international de la Croix-
Rouge et la protection des détenus politiques, Editions L’Age D’Homme, Lausanne, 1973, pp. 164-166. Ver também o 
documento de doutrina de1978 intitulado Action du CICR en cas de conflit armé non international, de troubles intérieurs et 
autres situations [A ação do CICV no caso de um conflito armado não internacional, distúrbios internos e outras situações – 
tradução livre para o português]. 
13Ibid., p. 160. 
14 Ver em particular relatório interno D205 de 1952, citado em ibid., p. 120. 
15 A organização passou a estar cada vez mais ativa fora da Europa (América Latina, Oriente Médio, África). 

O CICV está preocupado com o 
sofrimento humano desde a sua 
origem, mesmo em situações de 
violência não cobertas pelo Direito 
Internacional Humanitário. Ao 
longo da sua história, adaptou a 
sua prática operacional e a sua 
política para atender as 
consequências humanitárias dessas 
situações de violência. 
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muros dos presídios. A organização adaptou a sua política adequadamente, adotando um documento 
de doutrina sobre “violência interna” em 1992.16 
 
A prática operacional e as políticas internas do CICV se refletem no “Direito do Movimento”, que 
concede ao CICV o direito de iniciativa humanitária, inclusive em situações de violência que não 
chegam ao umbral de um conflito armado (ver seção IV.B abaixo). 
 
O panorama histórico mostra que o CICV se esforça constantemente para se adaptar, às vezes com 
cautela, mas quase sempre com obstinação, às necessidades humanitárias geradas por situações de 
violência coletiva, embora estas não sejam conflitos armados regidos pelo DIH. Desta forma, embora, 
em virtude do seu mandato segundo as Convenções de Genebra de 1949, o CICV concentra as suas 
atividades nos conflitos armados, e, embora na prática realize a maior parte das suas atividades em 
situações como essas, a organização nunca ignorou o seu direito de iniciativa humanitária em outras 
situações de violência coletiva que causem sofrimento humano, fundamentando as suas decisões no 
princípio da humanidade. 
 
Este documento é parte deste processo histórico em curso e não modifica em nada as escolhas e a 
posição do CICV das últimas décadas. 
 
Exemplos das atividades do CICV em situações de violência que não alcançam o umbral de conflito armado 
 
Herzegovina – 1875 (fragmentos do Relatório de operações 1863-1883) 
“Instruções para os delegados do Comitê Internacional (…). Eles devem, na medida do possível, visitar doentes e feridos em 
vários lugares onde se encontrem e devem se esforçar para dar-lhes a assistência necessária. (…) Devem buscar organizar 
assistência regular e contínua para os feridos (…).” [tradução livre para o português] 
 
Rússia – 1918 e Hungria – 1919 (fragmentos do Relatório de operações 1912-1920) 
“Como consequência dos eventos políticos e sociais na Rússia desde 1917, na Hungria desde 1919, o Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha fez um apelo para representar um papel que nunca havia representado antes. (…) o Comitê Internacional 
pôde (…) tomar medidas diretas e práticas (…) para os detidos políticos e estrangeiros privados de todo tipo de proteção, 
os doentes e as crianças da população civis que sofreram com bloqueios especialmente duros ou a crise econômica 
resultante das agitações causadas pela revolução.” [tradução livre para o português] 
 
Polônia – 1924 (fragmentos do Relatório de operações 1923-1925) 
“[O delegado do CICV] visitou 20 estabelecimentos penais onde se encontravam detidos nove mil homens e mil mulheres, 
ou quase um terço das pessoas detidas nos presídios da República. Desse total, 870 homens e 81 mulheres eram detidos 
políticos.” [tradução livre para o português] 
 
Áustria – 1934 (fragmentos do Relatório de operações outubro 1930 – julho 1934) 
“[O] delegado do Comitê Internacional viajou para (…) o campo de internamento de Woellersdorf. (…) os prisioneiros 
políticos, a menos que estejam detidos em delegacias ou tribunais, estão concentrados no campo de Woellersdorf e 
totalizam aproximadamente 4,6 mil pessoas.” [tradução livre para o português] 
 
República Democrática da Alemanha e República Federal da Alemanha – 1957 (fragmentos do Relatório Anual 1957) 
“Em 1957, com a autorização do governo da República Democrática da Alemanha, o delegado do CICV, acompanhado de 
um representante da Sociedade Nacional local, pôde visitar três presídios e dois campos de trabalhos penitenciários. (…) 
Em 1957, [na República Federal da Alemanha,] um delegado do CICV, acompanhado de um representante da Sociedade 
Nacional da Cruz Vermelha, visitou 19 presídios e instituições penais, assim como dois hospitais penitenciários.” [tradução 
livre para o português] 
 
África do Sul – 1967 (fragmentos do Relatório Anual 1969) 
“Em maio, [os] delegados do CICV viajaram à África do Sul, onde, com o consentimento do governo de Pretória, visitaram 
todos os prisioneiros políticos que cumpriam as suas penas. Os 945 prisioneiros estavam internados em cinco presídios, a 
saber: Robben Island, Viktor Voerster, Biendonné, Pretoria Central e Barberton.” [tradução livre para o português] 
 
Chile – 1974 (fragmentos do Relatório Anual 1974) 

16 O conteúdo desta doutrina foi publicado em forma de artigo pelo seu autor: M. Harroff-Tavel, “Action taken by the 
International Committee of the Red Cross in situations of internal violence”, em RICV, No. 294, 1993. Disponível em: 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmhy.htm (inglês). 
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“Até 31 de dezembro de 1973 [os delegados do CICV] haviam realizado 114 visitas a 61 centros de detenção e se 
encontraram com milhares de pessoas detidas pelas autoridades militares. Não só a ação do CICV continuou em 1974, mas 
também o seu escopo de atividades foi consideravelmente ampliado, em particular, com relação ao socorro.” [tradução 
livre para o português] 
 
Filipinas – 1988 (fragmentos do Relatório Anual 1988) 
“No final de 1988, o CICV tinha praticamente terminado a sua segunda série de visitas aos presídios civis e militares do 
país. (…) Durante as suas visitas, os delegados viram pessoas detidas em conexão com os incidentes relacionados com a 
insurgência (…).” [tradução livre para o português] 
 
Haiti – 2005 (fragmentos do Relatório Anual 2005) 
“À luz da persistente instabilidade do Haiti à medida que o país se prepara para as eleições gerais programadas para o 
final do ano, o CICV continua se concentrando na proteção de vítimas de violência armada ao intensificar o seu diálogo 
com todos os grupos envolvidos. Também ajudou a Cruz Vermelha Haitiana a evacuar centenas de feridos de Cité Soleil, 
uma das comunidades mais propensas à violência, onde um projeto de água e saneamento que foi iniciado junto com a 
Sociedade Nacional, em 2005, reverteu em certa medida o aumento da marginalização dos residentes. Os delegados do 
CICV continuaram acompanhando as pessoas detidas em conexão com os distúrbios políticos em curso.” [tradução livre 
para o português] 
 
Papua Nova-Guiné – 2012 (fragmentos do Relatório Anual 2012) 
“Depois de um estudo iniciado em 2011 ter confirmado a utilidade da neutralidade do CICV na assistência às pessoas 
afetadas pelos enfrentamentos tribais nas Terras Altas, a organização concentrou a sua ação nessas áreas e desenvolveu 
um diálogo com os líderes locais e as comunidades nos últimos anos, sobretudo no que se refere à proteção dos 
estabelecimentos e dos profissionais de saúde. Com a Cruz Vermelha de Papua Nova-Guiné, o CICV prestou ajuda às pessoas 
afetadas pelos incidentes de violência nas Terras Altas e trabalhou com as autoridades locais para melhorar os serviços de 
saúde.” [tradução livre para o português] 

 

B. A missão e o trabalho do CICV em situações de violência 
que não alcançam o umbral de conflitos armados estão 
baseados no “Direito do Movimento” e, portanto, 
cristalizam a sua prática operacional de longa data 

 
O “Direito do Movimento”,17 que compreende os Estatutos do Movimento e as resoluções adotadas 
nas reuniões estatuárias do Movimento (Conferências Internacionais da Cruz Vermelha e do Crescente 
– doravante “Conferências Internacionais” - e Conselhos de Delegados)18, confere papéis e mandatos 
aos componentes do Movimento19 em textos jurídicos redigidos com base na prática anterior. 
 
Os Estatutos do Movimento constituem a primeira fonte jurídica, as resoluções adotadas nas reuniões 
estatuárias do Movimento são a segunda. O direito de iniciativa do CICV está fundamentado nos 
Estatutos e nessas resoluções, permitindo que a organização aja em situações que não alcançam o 
umbral de conflito armado. Finalmente, o Acordo de Sevilha e as suas Medidas Suplementares, 
adotados nos Conselhos de Delegados de 1997 e 2005, respectivamente, atribuem ao CICV o papel de 
agência líder nas operações do Movimento Internacional em distúrbios internos (ver seção VIII.B 
abaixo). 

1) Os Estatutos do Movimento (de 1928 a 1986) 
 

17 O termo “Direito do Movimento” (“Red Cross Law”) designa todos os textos jurídicos e regulatórios adotados nas reuniões 
estatuárias do Movimento. O “Direito do Movimento” é “soft law” (normas não vinculantes no Direito Internacional), diferente 
do “hard law” constituído pelo Direito consagrado nos tratados. 
18 Para mais informações sobre as reuniões estatuárias do Movimento, ver http://www.cicr.org/eng/who-we-
are/movement/index.jsp. (em inglês) 
19 Os três componentes do Movimento são as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a Federação 
Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e o CICV. 
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Desde o dia em que foram inicialmente adotados pela 13ª Conferência Internacional em 1928, e por 
todos os participantes da Conferência Internacional (Estados e componentes do Movimento), os 
Estatutos do Movimento atribuíram ao CICV um papel em todas as situações, incluindo situações de 
violência cobertos pelo presente documento. O Artigo 7º20 em particular, referente às atribuições do 
CICV, foi adotado por unanimidade. Ele formaliza o papel do CICV com base nas suas práticas desde a 
sua origem (ver o uso dos termos “continua” e “permanece”). 
 
A versão com emendas dos Estatutos adotada em 1952 descrevia o papel do CICV no que eram 
essencialmente os mesmos termos.21 A presente versão dos Estatutos,22 adotada por consenso pelos 
Estados e pelos componentes do Movimento em 1986, é muito semelhante na sua redação. 
 
Quando se trata de situações de violência que não alcançam o umbral de conflito armado, os Estados 
e os componentes do Movimento, ao adotarem os Estatutos, reconheceram: 
1. que o CICV tem um papel específico a desempenhar em “distúrbios internos”; 
2. que o CICV tem um direito de iniciativa humanitária em todas as situações que poderiam beneficiar 
com a ação de uma organização especificamente neutra e independente. 
 
Seja qual for a situação de violência coletiva que não alcance o umbral de conflito armado (sejam 
distúrbios internos ou outro tipo de violência coletiva), o CICV age com base no seu direito de iniciativa 
“estatuário” segundo o Artigo 5.2(d), dependendo do caso, para distúrbios internos e/ou o Artigo 5.3 
para outras situações. 
 
O “Direito do Movimento” também atribui um papel nessas situações às Sociedades Nacionais e à 
Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (doravante 
Federação Internacional). Esse papel pode ser inferido primeiro do Preâmbulo dos Estatutos do 
Movimento que menciona “outras emergências” nas quais os componentes do Movimento cumprem 
a sua missão. O Artigo 3º dos Estatutos também se refere a “outras emergências” para definir o 
mandato das Sociedades Nacionais em todas as situações, incluindo em contextos de violência como 
definidos neste documento de doutrina, tanto no território nacional como em operações 
internacionais. O Artigo 6.3 dos Estatutos, por sua vez, confirma que o papel da Federação 
Internacional é assistir as Sociedades Nacionais “em todas as circunstâncias”. Os mandatos geral e 
específico das Sociedades Nacionais em situações de violência, sejam quais forem, estão também 
definidos em resoluções adotadas pelas reuniões estatuárias do Movimento. 
 

20 “Artigo 7º - O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (…) deverá continuar sendo um intermediário neutro cuja intervenção 
é reconhecida como necessária, especialmente em tempos de guerra, guerra civil ou distúrbios civis. (…) todas as questões que 
pedem análise por parte de um órgão neutro, devem permanecer competência do Comitê Internacional da Cruz Vermelha.” Ver 
Manual Internacional da Cruz Vermelha, nona edição, CICV/Liga das Sociedades da Cruz Vermelha, Genebra, 1951, pp. 307-
308. (tradução livre para o português) 
21 “Artigo 6º (…) - 5. Como organização neutra cuja ação humanitária é realizada particularmente em tempos de guerra, guerra 
civil ou distúrbios internos, [o CICV] esforça-se sempre para assegurar a proteção e a assistência às vítimas militares e civis 
desses conflitos e os seus resultados diretos. (…) 6. Toma qualquer iniciativa humanitária que se enquadre no seu papel como 
uma organização e intermediário especificamente neutro e independente e considera qualquer questão que exija análise por tal 
organização.” Ver Manual Internacional da Cruz Vermelha, décima primeira edição, CICV/Liga das Sociedades da Cruz 
Vermelha, Genebra, 1971, p. 276. (tradução livre para o português) 
22 “ARTIGO 5º O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (…) 2. O papel do Comitê Internacional, em conformidade com os 
seus Estatutos, é em particular: (…) d) esforçar-se sempre – como organização neutra cuja ação humanitária é realizada 
particularmente em tempo de conflitos armados internacionais ou de outra natureza ou distúrbios internos – assegurar a proteção 
e a assistência às vítimas militares e civis de tais eventos e dos seus resultados diretos; (…) 3. O Comitê Internacional pode 
tomar qualquer iniciativa humanitária em conformidade com o seu papel de organização e intermediário especificamente neutro 
e independente, e pode considerar qualquer questão que exija análise por tal organização.” Ver Manual Internacional do 
Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, décima terceira, CICV /Federação Internacional das Sociedades da 
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Genebra, 1994. Os Estatutos receberam emendas posteriormente em 1995 e em 2006, 
estando disponíveis em http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf (inglês) (tradução livre para o português). 
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2) Resoluções adotadas pelas reuniões estatuárias do 
Movimento: a Conferência Internacional e o Conselho de 
Delegados 

 
Segundo o Artigo 5.2(h) dos Estatutos do Movimento, uma das tarefas do CICV é “cumprir com os 
mandatos que lhe foram incumbidos pela Conferência Internacional”. Estes estão estabelecidos, não 
somente nas disposições acima dos Estatutos do Movimento, mas também em inúmeras resoluções 
adotadas pelas Conferências Internacionais e atribuem um papel específico, em situações de violência 
que não alcançam o umbral de conflito armado, para o CICV e um papel mais geral para o Movimento. 
 
Em 1921, a Resolução XIV23 trouxe à tona a questão ao reconhecer explicitamente o papel da “Cruz 
Vermelha”, em geral e, sobretudo das Sociedades Nacionais, em situações de “guerra civil e distúrbios 
revolucionários e sociais”. O papel do CICV em particular foi confirmado pela Resolução XIV de 1938,24 
intitulada “O papel e a atividade da Cruz Vermelha em tempos de guerra civil”.25 Em 1981, a Resolução 
VI26 referiu-se às atividades do CICV “em distúrbios internos e tensões internas”. Outras 
resoluções27consideram os papéis do CICV e dos outros componentes do Movimento em situações de 
violência que não alcançam o umbral de conflito armado no marco de mandatos genéricos conferidos 
a eles durante o curso de várias Conferências Internacionais e Conselhos de Delegados. 
 
Entre os textos regulatórios adotados pelo Movimento, o Acordo de Sevilha28 e as suas Medidas 
Suplementares29 são especialmente dignos de nota. Eles definem os atributos do CICV – e de outros 
componentes do Movimento – principalmente com base nos Estatutos do Movimento (para mais 
informações, ver seção VIII.B. abaixo). 
  

23 Para a versão em inglês da resolução, ver F. Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of 
War Victims, ICRC/MacMillan, Oxford, 2003, pp. 260-262. 
24 Ver Sixteenth International Conference of the Red Cross, London, June 1938, Report, Cruz Vermelha Britânica, Londres, 
1938. 
25 Na época, notadamente porque não havia DIH aplicável a “guerras civis” (o DIH que rege os conflitos armados não 
internacionais foi codificado em 1949), o termo “guerra civil” também abrangia situações de violência que não alcançavam o 
umbral de conflito armado, em particular os “distúrbios internos”. Ver J. Moreillon, observação 12 supracitada, pp. 58, 96 e 
103. 
26 Ver Manual do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, observação 22 supracitada, p. 751. 
27 Ver, por exemplo, a Resolução XX de 1948, a Resolução XIX de 1957 e a Resolução XXXI de 1965. 
28 Acordo sobre a organização das atividades internacionais dos componentes do Movimento Internacional da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho, Conselho de Delegados, Sevilha, novembro de 1997. Disponível em: 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jp4y.htm (inglês). 
29 Medidas suplementares para melhorar a implementação do Acordo de Sevilha, Anexo à Resolução 8, Conselho de Delegados, 
Seul, novembro de 2005. Disponível em: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/council-delegates-
resolution-8-2005.htm (inglês). 
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V. O direito aplicável em situações de violência 
que não alcançam o umbral de conflito armado 
 
Um dos motivos fundamentais para distinguir entre “conflitos armados” e “outras situações de 
violência” é determinar que ramo do direito deve ser aplicado. A qualificação jurídica da violência tem 
importantes ramificações legais porque, em situações de conflito armado, o DIH estipula normas que 
são adaptadas à natureza específica dos conflitos armados às quais todos os Estados que sejam partes 
do conflito devem obedecer. Em outras situações de violência, o DIH não se aplica. Os protagonistas 
não estatais da violência não são “partes” vinculadas pelas obrigações segundo o Direito Internacional 
e, em termos gerais, o Estado continua detendo um monopólio de jure sobre a violência legítima nessas 
situações. As ações estatais são regidas em particular pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos 
e pela legislação nacional.30 
 
Uma distinção teve de ser feita entre os conflitos armados não internacionais e outras situações de 
violência quando as normas do DIH aplicáveis em conflitos armados não internacionais foram 
desenvolvidas (desde 1949 no Artigo 3º comum às 
Convenções de Genebra). O Protocolo Adicional II, 
adotado em 1977, especificamente para fortalecer o 
DIH em conflitos armados não internacionais, lida de 
modo explícito com o umbral entre os conflitos 
armados não internacionais e outras situações de 
violência (o Protocolo II utiliza o termo “distúrbios e 
tensões internos”), estipulando claramente que o DIH 
não se aplica a elas (Artigo 1.231). 
 
As normas fundamentais que protegem as pessoas em 
situação de violência que não alcançam o umbral de 
conflitos armados figuram, em grande parte, no 
Direito Internacional dos Direitos Humanos e na 
legislação nacional.32 
 

  

30 Na medida em que a legislação nacional estiver em conformidade com os padrões internacionais dos Direitos Humanos. 
31 O comentário sobre esse artigo é o seguinte: “Os distúrbios e tensões internos não figuram, no presente, no campo de 
aplicação do Direito Internacional Humanitário; o CICV realiza as suas atividades de forma ad hoc. No entanto, não significa 
que não exista uma proteção legal aplicável para situações como essas, já que estão cobertas por instrumentos de Direitos 
Humanos regionais e universais.” (tradução livre para o português) Ver Y. Sandoz, C. Swinarski e B. Zimmermann (eds), 
observação 3 supracitada, p. 1356, parágrafo 4479. 
32 Segundo a Corte Internacional de Justiça, essas normas fundamentais incluem princípios gerais, como as considerações 
elementares da humanidade, que devem ser respeitadas em todas as circunstâncias, em tempos de paz e de guerra (ver Caso 
Corfu Channel (Méritos), Relatórios da CIJ de 1949, p. 22, e Atividades Militares e Paramilitares dentro e contra a Noruega 
(Nicarágua v. Estados Unidos da América), Méritos, Relatórios da CIJ de 1986, p. 102, para. 215). 

As normas fundamentais que 
protegem as pessoas em situações 
de violência que não alcançam o 
umbral de conflito armado figuram 
na legislação nacional e no Direito 
Internacional dos Direitos 
Humanos. 
O Direito Internacional 
Humanitário não se aplica nessas 
situações. 
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I. Critérios para o envolvimento 
 
Segundo o documento de doutrina CICV: missão e trabalho33: 

 
O CICV se esforça para agir em situações nas quais o Direito Humanitário Internacional é 
aplicável e considera cautelosamente a conveniência de agir no contexto das 
consequências diretas dessas situações e em outras situações de violência (…). (ênfase 
agregada) (tradução livre para o português) 

 
O documento afirma igualmente que: 

 
O CICV oferece os seus serviços caso a gravidade das necessidades não atendidas e a 
urgência da situação assim o requerem. Também avalia se a organização pode fazer mais 
do que outras devido ao seu status especificamente neutro e independente e sua 
experiência. (tradução livre para o português) 

 
Esta seção visa explicar o que a organização leva em 
consideração para determinar a realização de uma 
operação humanitária, e de que tipo, em resposta às 
consequências humanitárias de uma situação de 
violência que não se caracteriza como um conflito 
armado. Descreve as etapas analíticas que devem 
preceder a decisão do CICV para agir em tais situações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Critério para o envolvimento 
1: a situação de violência tem 
importantes consequências 
humanitárias ainda que não 
se trate de um conflito armado 

 

33 Observação 1 supracitada. 

Quando o CICV considera a 
realização de um trabalho 
humanitário em uma situação de 
violência que não alcança o umbral 
de conflito armado, analisa 
cuidadosamente os seguintes 
critérios: 
- a situação de violência tem 
consequências humanitárias 
significativas; 
- a ação humanitária considerada 
pelo CICV constitui uma resposta 
relevante para essas consequências. 
 
No caso de que se deem ambas as 
condições, o CICV, depois de 
ponderar os riscos, decide agir, 
diretamente ou por meio do apoio à 
Sociedade Nacional, para aliviar o 
sofrimento das vítimas. 
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Antes de propor a realização de atividades em resposta às consequências humanitárias de uma 
situação de violência, uma organização humanitária como o CICV deve avaliar essas consequências, 
identificar as pessoas afetadas e determinar as suas necessidades. A avaliação também leva em 
consideração as consequências humanitárias antecipadas se a situação estiver propensa a piorar. 
 
As necessidades humanitárias surgem notadamente a partir de ataques contra a vida e a integridade 
física e psicológica e a partir de vulnerabilidades específicas de indivíduos sujeitos a atos arbitrários ou 
privação de serviços essenciais devido à violência e os seus efeitos sobre a população, serviços e 
infraestrutura. 
 

1) A natureza das consequências humanitárias 
 
A natureza das consequências humanitárias mostra à instituição as necessidades das populações 
afetadas e ajuda a identificar essas pessoas. A lista abaixo é uma compilação incompleta das 
consequências humanitárias diretas e indiretas que as situações cobertas pelo presente documento 
podem gerar (como se pode ver, são quase sempre muito parecidas com as dos conflitos armados): 

- Mortos e feridos, em particular por armas de fogo; 
- Violência física e psicológica, incluindo violência sexual; 
- Sequestros, tomada de reféns, tráfico de pessoas e más condições de confinamento, maus tratos, 

violência sexual, escravidão sexual, trabalhos forçados; 
- Participação de crianças em grupos armados (incluindo quadrilhas/facções); 
- Desaparecimentos, sobretudo, desaparecimentos forçados, execuções sumárias, cadáveres não 

identificados; 
- Maus tratos, incluindo tortura, em centros de detenção; 
- Detenção arbitrária, detenção política, negação das garantias judiciais e processuais, más condições de 

detenção; 
- Limitações às respostas dirigidas às necessidades das pessoas afetadas ou ao seu acesso aos serviços 

essenciais que surgem a partir de atos de violência contra a missão médica (profissionais e infraestrutura 
de saúde) ou profissionais humanitários em geral; 

- Problemas de acesso – que tem um impacto sobre a saúde (epidemias, etc.) – a água, assistência à 
saúde, alimentos, gêneros não alimentícios básicos, educação, etc., devido às restrições de movimento 
(resultantes da insegurança, clima de medo, políticas discriminatórias, etc.) ou a ausência de serviços 
estatais (notadamente devido à situação de violência); 

- O deslocamento e a migração implicam a perda dos meios de subsistência (emprego, terra, etc.), devido 
a, entre outras coisas, insegurança, clima de medo, políticas discriminatórias ou os problemas de acesso 
mencionados acima; 

- A tensão e as necessidades específicas para as famílias das vítimas, em particular as resultantes de 
separações e desaparecimentos; 

- A destruição ou estrago de mercadorias, em particular, as que afetam os serviços essenciais (rede de 
abastecimento de água, centros de saúde, propriedade privada como lojas, armazéns, escritórios, gado, 
plantações, moradias, meios de transporte). 

 
Esses diferentes tipos de consequências humanitárias afetam, dependendo do caso, várias categorias 
de pessoas. Identificar essas pessoas e quais são as suas necessidades é um componente essencial da 
análise das consequências humanitárias. Em termos gerais, isso diz respeito a, entre outros: pessoas 
que estão à mercê de uma autoridade opositora ou que as veem como inimigas, e os membros das 
suas famílias e comunidades; pessoas em um ambiente hostil que não estão protegidas dos atos 
perpetrados contras elas; pessoas que não têm condições de atender às suas necessidades básicas 
devido à situação de violência (pessoas detidas ou deslocadas, restrições de movimento). Para 
determinar como responder, o CICV analisa as vulnerabilidades específicas das pessoas afetadas e 
quaisquer mecanismos de resiliência que estão sendo aplicados ou que podem vir a ser desenvolvidos. 
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Inúmeras consequências humanitárias listadas acima se originam da violação do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos das quais as pessoas envolvidas são vítimas. As violações mais comuns a esse 
direito incluem: 

- Discriminação; 
- Ataques contra a vida, a integridade física e psicológica, a dignidade; 
- Violação das normas que regem o uso da força; 
- Acesso restrito a condições mínimas para a sobrevivência (água, alimentos, assistência à saúde, etc.) ou 

nenhum acesso; 
- Ataques contra a unidade familiar, incluindo desaparecimentos; 
- Violação da liberdade de movimento (deslocamentos, transferências, restrições de movimento); 
- Privação ilegal ou arbitrária de propriedade; 
- Prisões ou detenções arbitrárias ou ilegais e falta de respeito às garantias judiciais e processuais. 

 
O CICV analisa, caso a caso, não somente as consequências humanitárias para as pessoas afetadas e 
as suas necessidades, mas também as causas dos problemas e quaisquer estratégias de sobrevivência 
aplicadas (de modo a determinar como responder). 
 

2) A severidade e a magnitude das consequências humanitárias 
 
A severidade refere-se à gravidade das consequências humanitárias e a urgência de resposta exigida, 
dado que o impacto sobre as pessoas afetadas e sobre as suas famílias e comunidades pode variar. 
 
A magnitude se refere ao número de pessoas afetadas e à duração das consequências humanitárias, 
que não têm o mesmo impacto (e, portanto, exigem uma resposta diferente) se forem de curta 
duração, afetarem somente a um pequeno grupo ou, ao contrário, se forem generalizadas. 
 

3) Conclusão 
 
O CICV reconhece que a sua análise não pode estar fundamentada somente em critérios quantitativos 
e, portanto, analisa, caso a caso, as consequências humanitárias que surgem a partir da situação de 
violência para as pessoas afetadas de modo a determinar se elas justificam uma ação de sua parte. 
 
Essa análise também serve para determinar a urgência e o nível de mobilização exigidos. De fato, as 
necessidades podem ser crônicas por natureza (e podem exigir uma resposta estrutural) ou, ao 
contrário, pedir uma ação urgente. 
 
Dependendo da natureza das consequências, o tipo de 
pessoas afetadas, as suas necessidades e as atividades 
planejadas em resposta, o trabalho do CICV é orientado 
por textos de referência mais específicos (ver seção VII 
abaixo). 

B. Critério para o envolvimento 
2: a ação humanitária 
considerada pelo CICV constitui uma resposta relevante 
para as consequências humanitárias identificadas 

 

A natureza, a severidade e a 
magnitude das consequências 
humanitárias são analisadas para 
determinar a importância e o tipo 
de ação que deve ser tomada pelo 
CICV. 
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Quando a análise descrita acima (critério 1) tiver estabelecido que a situação de violência que não 
alcança o umbral de conflito armado apresenta consequências humanitárias significativas, o CICV 
avalia de que maneira o seu trabalho em particular poderia ser justificada no contexto, 
individualmente ou com o apoio às atividades de outros protagonistas, principalmente, do ponto de 
vista do impacto esperado sobre as pessoas afetadas. 
 
Esta seção enumera alguns dos indicadores usados para analisar a relevância da ação humanitária 
considerada pelo CICV. 
 

1) A identidade e a natureza 
específica do CICV 

 
O CICV é uma organização humanitária reconhecida 
internacionalmente. A sua adesão aos Princípios 
Humanitários34 de humanidade, neutralidade, 
independência e imparcialidade é particularmente 
importante do ponto de vista operacional. É também 
reconhecida pelo seu enfoque35 confidencial. 
 
Mais do que isso, a reputação mundial do CICV como 
organização humanitária confiável, efetiva e profissional 
pode facilitar o seu trabalho em determinadas situações. 
 
Os Princípios Fundamentais mencionados acima, aos 
quais todos os componentes do Movimento aderiram em 
todas as situações (conflitos armados, situações de 
violência, desastres, etc.), em geral facilitam uma 
resposta humanitária efetiva. Como declarado no 
documento de doutrina CICV: missão e trabalho,36 os 
princípios oferecem 
 

 
uma melhor oportunidade de ser aceito durante um 
conflito armado e outra situação de violência, em 
particular, dado o risco de polarização ou radicalização 
dos atores nos níveis local, regional ou internacional. 
(tradução livre para o português) 
 
 

2) As qualidades específicas do CICV na resposta que está sendo 
considerada: competências, recursos e conhecimento 

 
Em face às consequências humanitárias e às necessidades identificadas (ver seção VI.A acima), o CICV 
considerará vários meios de resposta. Com relação a isso, pode lançar mão de inúmeras vantagens, 
como: 

34 Ver seção X abaixo. 
35 Ver “The International Committee of the Red Cross’s (ICRC’s) confidential approach”, na RICV, No. 887, 2013. Disponível 
em: http://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2012/irrc-887-confidentiality.pdf (inglês). 
36 Ver observação 1. 

A relevância da ação considerada 
pelo CICV deve ser analisada no 
contexto e à luz do seu impacto 
esperado sobre as pessoas 
pertinentes. 
 
A relevância depende de diversos 
possíveis fatores vinculados à 
identidade do CICV, às 
competências, recursos e experiência 
específicos, à sua posição e ao seu 
nível de acesso no contexto 
pertinente e às parcerias que pode 
formar dentro do Movimento. 
 
A análise também leva em 
consideração as atividades dos 
parceiros que o CICV pode apoiar 
ou mobilizar e as de outros 
protagonistas. 
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- Os recursos exigidos para uma resposta humanitária rápida e de boa qualidade, se necessário, com um 
comprometimento a longo prazo (recursos humanos, logísticos e financeiros); 

- Competências e conhecimento específicos no contexto (de gestão de segurança à gestão de 
informações delicadas e confidenciais, de atividades forenses a atividades em presídios, e assim por 
diante); 

- Um enfoque integrado e multidisciplinar (ampla variedade de atividades). 
 

3) A posição do CICV no respectivo contexto 
 
As qualidades intrínsecas do CICV não podem ser “pressupostas”. A análise da sua relevância deve 
fornecer informações sobre a forma como a organização é vista localmente e o que faria dela um 
participante efetivo na resposta às consequências humanitárias decorrentes da situação de violência. 
 
Caso o CICV já esteja presente quando uma situação de violência irromper, este fato em si consolidaria 
a sua posição no contexto e facilitaria a sua decisão de agir. A análise da identidade da organização 
nesse tipo de contextos pode indicar a priori que o trabalho que planeja será aceito ou, do contrário, 
será visto com relutância ou mesmo oposição. 
 
As vantagens em potencial do CICV em um determinado contexto podem compreender: 

- A sua aceitação por parte da população; 
- A sua aceitação por parte das autoridades e dos perpetradores da violência, incluindo a capacidade de 

influenciar a sua conduta; 
- A sua credibilidade e previsibilidade no contexto; 
- O seu conhecimento do contexto e das partes influentes; 
- A confiança (por parte das autoridades, dos responsáveis pelas violações, da sociedade civil); 
- A sua história local; 
- A qualidade da sua parceria com a Sociedade Nacional. 

 
Todos estes elementos podem fazer com que o acesso do CICV às pessoas afetadas, seja ele direto ou 
indireto (por exemplo, por meio da Sociedade Nacional) seja facilitado. 

4) O potencial do Movimento 
 
O CICV raramente trabalha sozinho nas suas tentativas de responder as consequências humanitárias 
de uma situação de violência que não alcança o umbral de conflito armado. A Sociedade Nacional no 
contexto em questão (a Sociedade Nacional anfitriã) é um participante principal e importante na 
resposta humanitária, se houver a oportunidade, os meios e a vontade. Na maioria dos casos, uma 
operação realizada, individualmente, pela Sociedade Nacional anfitriã ou pelo CICV é menos efetiva do 
que uma operação realizada em parceria (ver seção VIII acima). Isso é, portanto, um fator decisivo da 
relevância do trabalho do CICV. 
 
A mobilização dos outros componentes do Movimento (outras Sociedades Nacionais - participantes, a 
Federação Internacional) também pode reforçar a relevância de uma operação do CICV. 
 
A força do CICV, portanto, está na sua qualidade de membro do Movimento, na proximidade e posição 
da Sociedade Nacional anfitriã com relação à população com quem se quer trabalhar e às autoridades, 
bem como nos recursos e conhecimentos adicionais que o Movimento como um todo pode mobilizar. 
 

5) Análise da resposta dos outros protagonistas 
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A análise da relevância da ação planejada do CICV leva em consideração a resposta de outros atores 
às consequências humanitárias da situação de violência. 
 
O primeiro que deve ser lembrado é que os Estados têm a responsabilidade primária de atender as 
necessidades humanitárias (em particular para tomar medidas preventivas e para proteger e assistir 
as pessoas afetadas) no seu território. Do ponto de vista estrutural, a organização implementa 
mecanismos de controle (ou regulatórios)37 e realiza, à luz das circunstâncias, atividades concretas 
para o benefício das pessoas afetadas pela respectiva situação de violência. 
 
Além dos protagonistas humanitários do Movimento, mencionados na seção anterior, outros 
protagonistas locais (organizações não governamentais, sociedade civil, organizações religiosas e 
comunitárias) ou internacionais (organizações não governamentais, agências das Nações Unidas ou 
outras) podem realizar atividades humanitárias. O CICV deve, portanto, analisar a sua resposta 
humanitária, de modo a escolher as áreas mais relevantes de ação no contexto e as estratégias mais 
apropriadas de ação (incluindo a determinação dos modos de ação: apoio, substituição, persuasão).38 
Em particular, se a resposta humanitária envolver diversos participantes, as possibilidades de 
coordenação (ou de parceira) entre eles e o CICV podem ser um fator-chave da análise. 
 
A proposta final da análise é estabelecer a “qualidade” da resposta às consequências humanitárias da 
situação de violência de modo a determinar se as necessidades das pessoas afetadas estão sendo 
atendidas, principalmente com imparcialidade e, finalmente, se o CICV tem um papel relevante a 
desempenhar como ator humanitário para essa finalidade. 
 

C. Riscos a analisar antes de o CICV decidir agir 
 
Caso os dois critérios para o envolvimento descritos acima forem atendidos, pode-se presumir que o 
CICV optará por agir em resposta às consequências humanitárias da situação de violência que não 
esteja caracterizada como um conflito armado. Antes de seguir adiante, no entanto, o CICV ponderará 
os diversos riscos operacionais e institucionais nos níveis local e global que podem influenciar a sua 
decisão (que pode ser não tomar nenhuma medida no momento) ou a escolha de atividade e 
procedimento de trabalho (incluindo os modos de ação). 
 
Em termos de segurança, por exemplo, o CICV têm anos de experiência operacional em conflitos 
armados e outras situações de violência que são particularmente tensas sob essa perspectiva. Desse 
modo, a organização analisa os riscos de forma rotineira. 
 
Não obstante, é importante analisar determinados riscos que surgem em situações de violência cujas 
características podem variar de um contexto para outro e nos quais o CICV tem menos experiência. 
Por exemplo, a natureza essencialmente “criminosa”39 do meio no qual a organização considera se 
envolver deve ser especificamente analisada de modo a orientar o marco de intervenção do CICV. 
 

37 O termo “mecanismos de controle ou regulatórios” refere-se em particular aos mecanismos locais ou nacionais que são 
políticos (por ex.: parlamentares), judiciais ou administrativos (por ex.: inspeção) por natureza, e para mecanismos de recursos 
(ombudsman, observador nacional, comissão de Direitos Humanos). 
38 Para mais informações sobre os modos de operação do CICV, ver “Política de Proteção do CICV”, em RICV, No. 871, 
2008. Disponível em http://www.cicr.org/eng/resources/documents/article/review/review-871-p751.htm (inglês). 
39 Situações de violência que não são conflitos armados não têm um monopólio sobre a criminalidade – ou sobre os principais 
perpetradores da violência serem criminosos. Esta é também uma característica de algumas situações de conflito armado. A 
natureza criminosa do meio, ou o fato de esses responsáveis pela violência serem criminosos, não tem impacto sobre a 
qualificação legal das situações de violência. 
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A análise de riscos de segurança considera não só a segurança do CICV e dos seus colaboradores, mas 
também os parceiros locais, em particular da Sociedade Nacional, e das pessoas afetadas pela 
violência. 
 
Não existem operações humanitárias isentas de risco, sobretudo em situações de violência. A análise 
anterior de riscos potenciais não visa impedir a ação humanitária ou limitar a capacidade de ação, mas, 
sim, identificar os riscos de modo a graduar a sua importância e, se necessário, adaptar a resposta ou 
adotar medidas para minimizá-las ou evitá-las. 

VII. Atividades humanitárias em situações de 
violência que não alcançam o umbral de conflitos 
armados 
 
A declaração de missão do CICV40 estipula: 
 

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 dos conflitos armados e de 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. A organização dirige e 
coordena as atividades internacionais que o Movimento conduz nos conflitos armados e 
em outras situações de violência. (ênfase agregada) 

 
Esta missão obriga o CICV a concentrar o seu trabalho nas “vítimas”, isto é, nas pessoas afetadas pela 
situação de violência. Por esse motivo, a organização deve adaptar as suas atividades de proteção, 
assistência, prevenção e cooperação à luz da análise das consequências humanitárias (ver seção VI.A 
acima). Essa análise identificará as pessoas afetadas, as principais necessidades, as consequências mais 
graves, os diversos graus de urgência, etc. 
 
A análise da relevância da resposta considerada pelo CICV (ver seção VI.B acima) identificará com que 
trunfos específicos o CICV conta, incluindo conhecimento, experiência ou recursos, para responder de 
forma efetiva às necessidades, e os fatores que poderiam estorvar o desenvolvimento das atividades. 
 
O CICV traça as suas estratégias de ação com base nessas análises e com o objetivo de ser o mais 
efetivo possível. Ao fazer isso, estabelecerá prioridades e objetivos específicos com relação ao princípio 
de imparcialidade.41 Sempre que possível, as estratégias de ação tratarão não somente “das 
consequências diretas dos problemas, mas também (…) das origens e das causas”.42 
 

40 Ver documento de doutrina CICV: missão e trabalho, observação 1 supracitada. 
41 Segundo esse Princípio Fundamental, a Cruz Vermelha “não faz distinção entre nacionalidade, raça, credo, classe ou 
orientação política. Esforça-se para aliviar o sofrimento das pessoas, sendo guiada unicamente pelas necessidades destas e 
priorizando os casos mais urgentes de aflição”. Ver os Princípios Fundamentais da Cruz Vermelha proclamados em Viena, 
em 1965, na Vigésima Conferência Internacional da Cruz Vermelha. Disponível em: 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm (inglês). 
42 Documento de doutrina CICV: missão e trabalho, observação 1 supracitada. 
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Quando traça as suas estratégias de ação, os pontos de partida devem ser primeiro as pessoas afetadas 
e as suas necessidades, analisadas a partir de pontos de vista holísticos e sistêmicos de modo a 
determinar que combinação de atividades e que modos de ação seriam mais efetivos. 
 
Quando decidem sobre as suas atividades e estabelecem as estratégias para ação, o CICV considera 
todos os fatores para determinar não somente que coordenação poderá vir a ser necessária com 
outros protagonistas, mas também que parcerias, especialmente dentro do Movimento, a organização 
pode concluir para aumentar o impacto das suas atividades planejadas (ver seção VIII abaixo). 
 
Um dos principais trunfos do CICV é o seu amplo conhecimento nas áreas de proteção, assistência, 
prevenção e cooperação. A relevância da sua resposta quase sempre está vinculada ao seu enfoque 
multidisciplinar, que permite que combine os quatro tipos de atividades para aumentar, o máximo que 
puder, o impacto esperado para as pessoas afetadas. 
 
A escolha dos modos de ação (conscientização sobre as responsabilidades: persuasão, mobilização, 
denúncia; apoio; substituição) e como eles são combinados consistem os outros elementos 
determinados pelas estratégias de ação.43 
 
As estratégias de ação incorporam a análise do que motiva os responsáveis pela violência. Os atos de 
violência podem ser cometidos por vários motivos, em particular social, político e/ou econômico. Na 
prática, em geral, é extremamente difícil classificar situações de violência em distintas categorias com 
base na motivação dos perpetradores. Com muita frequência, uma situação de violência coletiva 
englobará motivos econômicos, sociais e/ou políticos. No entanto, é importante analisar esses 
possíveis motivos de modo a incorporá-los e, desta forma, empregar estratégias adequadas. De fato, 
o CICV não necessariamente aborda os perpetradores de violência da mesma maneira se a sua 
motivação é política, social ou puramente econômica. A forma e o conteúdo do diálogo com eles serão 
muito diferentes dependendo da natureza dos grupos. Os meios criminosos44, em particular, impõem 
desafios adicionais à ação do CICV. 
 
As consequências humanitárias podem exigir uma resposta urgente (fase aguda da crise), uma 
resposta sustentável (crise crônica) ou uma resposta residual (após a fase aguda, por exemplo, para as 
pessoas privadas de liberdade ou pessoas desaparecidas).45 
 
As estratégias de ação levam em conta esses diversos tipos de resposta para posicioná-las a tempo. 
Em particular, se o CICV estiver considerando um compromisso a longo prazo desde o início, deve ter 
a predisposição para mantê-lo ao longo do tempo com os recursos necessários. Também deve discutir 
a duração das suas atividades de forma transparente com as autoridades. Da mesma forma, a 
organização deve pensar em uma “estratégia de saída” e a transferência a outros protagonistas, em 
particular à Sociedade Nacional anfitriã, desde o início, e reavaliá-la durante toda a implementação da 
operação. 
 
O princípio no qual qualquer atividade humanitária está fundamentada é de que deve continuar 
demonstrando a sua relevância – a longo prazo – para atender as necessidades das pessoas afetadas. 
Com o tempo, isso, que deve ter sido esclarecido desde o início, pode gradualmente diminuir. O CICV 

43 Para mais informações sobre os modos de ação do CICV, ver “Política de Proteção do CICV”, observação 39 supracitada. 
44 Em particular, se a violência é fruto do “crime organizado” (incluindo “crime organizado transnacional” dentro do significado 
estabelecido pela Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, de 15 de novembro de 2000), 
definido como atividades ilegítimas realizadas por organizações criminosas e quadrilhas territoriais, incluindo atividades que 
resultem em recurso para a violência armada. 
45 O documento de doutrina Política de Assistência do CICV, em RICV, No. 855, 2004, disponível em 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/66dez7.htm (inglês), discute esses aspectos relacionados com o tempo. Ver 
também M. Harroff-Tavel, “Do wars ever end? The work of the International Committee of the Red Cross when the guns fall 
silent”, em RICV, No. 851, 2003. Disponível em: http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_851_haroff-tavel.pdf (inglês). 
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deve ponderar, notadamente por meio da revisão periódica da sua estratégia de ação, sujeitando-a a 
uma análise atualizada das consequências humanitárias, a relevância da sua operação e os riscos 
acarretados. 
 
As atividades de proteção46, assistência47, prevenção48 e cooperação49 do CICV são regidas por 
inúmeros textos de referência. Não se pretende que nenhum tipo de atividade dentro da gama 
multidisciplinar da organização seja especificamente implementado em uma situação de violência em 
vez de outra (não existem atividades50 “reservadas” para conflitos armados ou outras situações de 
violência). No entanto, a forma como essas atividades são realizadas e o teor das mesmas variam 
segundo as características específicas do contexto e das pessoas responsáveis pela violência.51 

VIII. No âmago das estratégias de ação do CICV 
em situações de violência que não alcançam o 
umbral de conflito armado: parcerias 
 

A. Cooperação com os parceiros do Movimento: as opções 
que o CICV prefere em todas as fases da ação 
humanitária em situações de violência que não alcançam 
o umbral de conflito armado 
 

O documento de doutrina Política do CICV sobre Cooperação com as Sociedades Nacionais52 enfatiza 
dois aspectos: o fortalecimento, em todos os casos, da capacidade das Sociedades Nacionais de agir 

46 “Política de Proteção do CICV”, observação 39 supracitada; “International Committee of the Red Cross (ICRC) policy on 
torture and cruel, inhuman or degrading treatment inflicted on persons deprived of their liberty”, em RICV, No. 882, 2011, 
disponível em http://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-882-policy-torture.pdf (inglês); J. Pejic, “Procedural 
principles and safeguards for internment/administrative detention in armed conflict and other situations of violence”, em RICV, 
No. 858, 2005, disponível em http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf (inglês); A. Aeschlimann, 
“Protection of detainees: ICRC action behind bars”, em RICV, No. 857, 2005, disponível em 
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_857_aeschelimann.pdf (inglês); Enhancing protection for civilians in armed 
conflict and other situations of violence, CICV, 2012, disponível em 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0956.htm (inglês). Ver também Professional standards for 
protection work carried out by humanitarian and human rights actors in armed conflict and other situations of violence, CICV, 
2013. Disponível em: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0999.htm (inglês). 
47 O documento de doutrina Política do CICV sobre Assistência, observação 46 supracitada. 
48 “International Committee of the Red Cross: prevention policy”, RICV, No. 874, 2009. Disponível em: 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-874-p415.htm (inglês). 
49 Documento de doutrina Política do CICV sobre Cooperação com as Sociedades Nacionais, 2003, disponível em 
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/policy_cooperationicrc_ns_ang.pdf (inglês); determinados aspectos específicos da 
cooperação dentro do Movimento também são discutidos em outros textos de referência, por exemplo, “Política do CICV sobre 
proteção” (observação 39 supracitada), Política do CICV sobre Assistência (observação 46 supracitada), CICV: missão e 
trabalho, observação 1 supracitada, e “The International Committee of the Red Cross’s (ICRC’s) confidential 
approach”(observação 36 supracitada). 
50 O termo “atividades” é usado aqui no sentido mais amplo. Obviamente, determinadas atividades específicas do CICV podem 
ser reservadas para determinados tipos de situação; as visitas aos “prisioneiros de guerra”, por exemplo, só podem acontecer 
em conflitos armados internacionais. 
51 Por exemplo, o DIH não é um marco legal adequado para um diálogo operacional (em termos de prevenção ou proteção) 
com os perpetradores de violência em uma situação de violência que não alcança o umbral de conflito armado; ou, em uma 
situação de violência com um forte componente criminoso, o CICV não pode dialogar questões relacionadas com a proteção 
da população com os criminosos da mesma maneira que poderia dialogar sobre proteção com um grupo rebelde em um conflito 
armado. 
52 Observação 50 supracitada. 
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em âmbitos específicos nos quais o CICV tem experiência; e o incentivo da interação operacional com 
os outros componentes do Movimento, em particular a Sociedade Nacional anfitriã, no transcurso do 
trabalho humanitário. 
 
O Movimento está composto pelo CICV, pela 
Federação Internacional e pelas Sociedades 
Nacionais da Cruz Vermelha e Crescente 
Vermelho. Os seus componentes trabalham 
juntos para o mesmo fim: aliviar o sofrimento 
humano, proteger a vida e a saúde e 
assegurar o respeito à dignidade humana 
sempre e em todas as circunstâncias. 
 
As Sociedades Nacionais formam uma rede 
que engloba milhões de voluntários que 
trabalham para alcançar esse objetivo em 
comum. No nível nacional, as Sociedades 
Nacionais anfitriãs são as primeiras a 
poderem responder às consequências 
humanitárias das situações de emergência, 
incluindo situações de violência. 
 
No nível internacional, as Sociedades 
Nacionais com a capacidade e a vontade 
necessárias podem contribuir ou participar 
das operações internacionais do Movimento 
com o objetivo de aumentar o impacto 
dessas operações sobre as pessoas afetadas 
(Sociedades Nacionais participantes). Em um 
conflito armado ou distúrbios internos, o 
CICV ou, em alguns casos, a Sociedade 
Nacional anfitriã, dirige e coordena a 
resposta internacional do Movimento, se 
houver (ver seção VIII.B abaixo). 
 
Antes da situação de violência irromper, ou 
imediatamente após o seu início, o CICV 
conduz atividades de preparação e avalia as 
necessidades. Sempre que possível, a 
organização o faz em conjunto com a 
Sociedade Nacional anfitriã de modo a 
facilitar uma resposta efetiva do Movimento 
quando se fizerem necessárias as ações 
humanitárias. Também se esforça para 
fortalecer a capacidade das Sociedades 
Nacionais anfitriãs por meio de programas de apoio, como a abordagem de Acesso Seguro.53 
 
Durante as operações humanitárias em situações de violência que não alcançam o umbral de conflito 
armado, e dependendo do tipo de atividade, o CICV assegura que as suas atividades complementem 
as atividades da Sociedade Nacional anfitriã e dos outros componentes do Movimento ativos no 

53 Ver http://www.icrc.org/saferaccess (inglês). 

Em situações de violência que não alcançam 
o umbral de conflito armado, o CICV busca 
potenciais parceiros para implementar a sua 
ação humanitária. 
 
Sempre que possível, procura estabelecer 
parcerias dentro do Movimento. Esforça-se 
para coordenar o seu trabalho com a 
Sociedade Nacional anfitriã e promover o 
intercâmbio de conhecimento e experiência 
para fortalecê-la e as suas próprias 
capacidades. Da mesma forma, busca a 
coordenação com outros componentes do 
Movimento presentes no contexto. 
 
Para algumas atividades, o CICV pode 
também agir em parceria com as autoridades 
ou com organizações locais, nacionais ou 
internacionais. 
 
A decisão de realizar uma operação 
humanitária em parceria é tomada após uma 
profunda análise dos riscos específicos, 
notadamente em termos da qualidade da 
operação que será conduzida. Em todos os 
casos, o impacto da operação é decisivo. O 
CICV decidirá agir sozinho quando, ao fazê-
lo, responderá às necessidades humanitárias 
identificadas de forma mais efetiva. 
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contexto. O objetivo é garantir uma ação humanitária de excelência e com transparência por parte do 
Movimento como um todo, respeitando os mandatos e os papéis dos seus diferentes componentes 
conforme definidos no marco estatuário e regulatório aplicável (ver seção VIII.B abaixo). O CICV deve, 
portanto, poder fortalecer as suas capacidades e as da Sociedade Nacional anfitriã por meio do 
intercâmbio de experiência e capitalizar as capacidades operacionais da Sociedade Nacional anfitriã, 
as suas raízes nas comunidades afetadas e a sua posição privilegiada com as autoridades públicas e, 
em alguns casos, com outros protagonistas da violência. 
 
Em situações nas quais a Sociedade Nacional anfitriã não tiver condições ou capacidade para realizar 
ou participar do trabalho humanitário imparcial, o CICV pode realizar a sua própria operação para as 
pessoas afetadas pela violência. 
 
Quando o CICV se retira de um contexto específico ou de uma atividade, a operação, ou alguns 
aspectos desta, podem se transferidos para a respectiva Sociedade Nacional anfitriã. Neste caso, ele 
deve assegurar que esta última esteja devidamente envolvida com as atividades dele, na medida em 
que corresponda aos objetivos e capacidades dela. 

B. Marco legal para as parcerias com o Movimento 
 
Os Estatutos do Movimento e as normas adotadas pelo Movimento na coordenação das suas 
atividades internacionais (notadamente o Acordo de Sevilha54 e as suas Medidas Suplementares55) são 
os textos de referência que definem as condições que regem a maneira como o CICV trabalha com os 
seus parceiros do Movimento. O Acordo de Sevilha e as suas Medidas Suplementares especificam o 
papel respectivo de cada componente do Movimento, em particular ao atribuir um papel de liderança 
a cada agência para cada tipo de situação. 
 
Desta forma, o Acordo de Sevilha atribui o papel de agência-líder (“a direção e a coordenação gerais 
de uma operação de ajuda internacional”) ao CICV em situações de distúrbios internos (e em conflitos 
armados), incluindo os seus resultados diretos. O conceito de agência-líder “se aplica basicamente em 
situações de emergência (…) nas quais se necessita ajuda rápida, coerente e efetiva na resposta às 
necessidades de grande escala das vítimas, com base na avaliação dessas necessidades e da capacidade 
da Sociedade Nacional pertinente de atendê-las” 56 (Acordo de Sevilha, Artigo 4º - tradução livre para 
o português). 
 
As Medidas Suplementares, por sua vez, especificam que a Sociedade Nacional anfitriã “pode assumir 
o papel de agência-líder em algumas situações e quando não, esta será sempre o ‘parceiro primário’ 
da agência-líder” (seção 1.2 – tradução livre para o português). 
 
A seção 1.7 das Medidas Suplementares especifica que “[como] parceiro primário da agência-líder, a 
Sociedade Nacional anfitriã é consultada sobre todos os aspectos da resposta do Movimento” 
(tradução livre para o português). 
 
As Medidas Suplementares estipulam posteriormente que “em situações de conflito armado, 
distúrbios internos e os seus resultados diretos (…) há duas instituições (a Sociedade Nacional Anfitriã 
e o CICV) com um mandato explícito de atender as necessidades das pessoas afetadas” (Seção 1.12, 
ênfase original – tradução livre para o português). 
 

54 Ver observação 29 supracitada. 
55 Ver observação 30 supracitada. 
56 No terreno, algumas das Sociedades Nacionais anfitriãs são cada vez mais ativas no papel de agência-líder em situações de 
violência. 
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C. Cooperação com outros parceiros para aumentar o 
impacto sobre as pessoas afetadas e respeitando os 
Princípios Fundamentais 

 
Embora o CICV prefira estabelecer parcerias com a Sociedade Nacional anfitriã quando conduz 
operações humanitárias, pode também formar parcerias com outras organizações governamentais ou 
não governamentais (especialmente as locais) ou mobilizar outros protagonistas para prestar ajuda às 
pessoas afetadas por uma situação de violência. 
 
É responsabilidade primária do Estado responder às consequências humanitárias de uma situação de 
violência no seu território, usando os seus próprios serviços e/ou possibilitando que os profissionais 
humanitários locais ou internacionais ajam de modo a prestar uma melhor resposta às necessidades 
das pessoas afetadas. Nesse marco, o CICV pode agir e realizar atividades humanitárias. Agindo como 
substituto, ou além das suas parcerias privilegiadas com a Sociedade Nacional, o CICV pode, em 
determinadas circunstâncias, realizar atividades em parceria com serviços estatais (autoridades locais, 
serviços de saúde, educação e segurança, etc.) e/ou com organizações locais (não governamentais, 
sociedade civil e outras organizações) ou internacionais. O objetivo de tal parceria é aumentar o 
impacto das atividades humanitárias ao melhorar o acesso, obter conhecimento específico, plantar 
raízes locais e duradouras para as atividades, etc. 
 
Em todos os casos, o CICV garante que as atividades e os modos de operações não infrinjam os 
Princípios Fundamentais. 
 

D. O consentimento do Estado para as atividades 
humanitárias do CICV em uma situação de violência que 
não alcança o umbral de conflito armado 

 
Independente das circunstâncias nas quais o CICV 
trabalha em um dado contexto, a organização certifica-
se de ter o consentimento do Estado para programar as 
suas atividades humanitárias. Essas circunstâncias 
podem variar enormemente. A organização pode 
planejar ações humanitárias em resposta a uma 
situação de violência que não alcança o umbral de 
conflito armado em um Estado no qual já está presente 
(porque já está realizando atividades relacionadas com 
um conflito armado ou por outros motivos). Em alguns 
contextos nos quais o CICV considera novas atividades 
em resposta a uma situação com essa, os acordos sobre 
a sua presença e/ou atividades podem já ter sido 
assinados no passado (acordos de sede, memorandos, 
acordos sobre visitas, etc.). Contrariamente, a 
organização pode planejar atividades humanitárias em 
um contexto onde não está presente e onde não 
concluiu nenhum tipo de acordo com as autoridades. 
 

A ação do CICV em situações de 
violência que não alcançam o 
umbral de conflito armado não 
constitui uma interferência nos 
assuntos internos do Estado em 
questão e não tem impacto sobre o 
estatuto legal das pessoas 
responsáveis pela violência ou das 
pessoas afetadas. 
 
O CICV dialoga de forma aberta 
com as autoridades pertinentes, às 
quais informa sobre os motivos e a 
natureza do seu envolvimento. 
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Devido a essa variedade de contextos, o CICV adapta o conteúdo e a forma do seu diálogo para obter 
o consentimento do Estado para as suas atividades planejadas segundo cada caso. 
 
Se o Estado não permitir que o CICV realize as suas atividades planejadas, este se esforçará para 
prosseguir com o diálogo com o objetivo de convencer as autoridades de que a sua oferta é justificada, 
que o seu trabalho humanitário é puramente imparcial, neutro e independente, e que as suas 
atividades são necessárias para responder às necessidades humanitárias. A oferta de serviços do CICV 
não tem impacto sobre a qualificação jurídica da situação ou sobre o estatuto daqueles responsáveis 
pela violência; de nenhuma maneira constitui uma interferência nos assuntos internos do Estado, dado 
que o seu trabalho é puramente humanitário e não tem nenhuma agenda política subjacente. 
 
O CICV também fala abertamente com quaisquer perpetradores de violência não estatais quando eles 
entram em contato ou mantêm um diálogo com organização. 

X. A ação humanitária neutra, independente e 
imparcial do CICV em situações de violência que 
não alcançam o umbral de conflito armado 
 
O status do CICV de “organização neutra” é mencionado em conexão com o seu papel específico em 
conflitos armados e distúrbios internos (Estatutos do Movimento, Art. 5.2(d)). Além disso, o seu “papel 
como organização e intermediário especificamente neutro e independente” também constitui a base 
para o seu trabalho em todas as situações (sejam elas violentas ou não) (Estatutos do Movimento, Art. 
5.3). 
 
O status de organização neutra e independente é uma das características intrínsecas do CICV e facilita 
a aplicação, na ação humanitária, dos princípios de neutralidade, independência e imparcialidade.57 
 
Em determinadas situações de violência que não alcançam o umbral de conflito armado, o princípio 
de neutralidade pode parecer à primeira vista inadequado se for interpretado nos termos de conflitos 
armados e o papel do CICV como intermediário neutro entre as duas partes do conflito.58 De fato, em 
determinadas situações, por exemplo, em situações nas quais a violência é predominantemente 
criminosa, nem sempre é apropriado destacar o papel de “intermediário neutro” que o CICV pode 
desempenhar em algumas circunstâncias. Não obstante, é verdade que, mesmo nesses casos, continua 
sendo uma “organização neutra”. Como tal, não participa de discussões políticas ou disputas no 
contexto em questão, não se posiciona nem a favor nem contra uma política do governo, etc. A sua 
qualidade como “organização neutra” (apolítica) que não necessariamente desempenha o papel de 
“intermediário neutro” entre as partes envolvidas na violência pode ajudá-la a ganhar a confiança 
tanto das autoridades como dos perpetradores da violência e, desta forma, facilitar o acesso às áreas 
afetadas e às pessoas que estiverem fora do alcance dos profissionais humanitários. 
 
Isso não significa que o CICV nunca possa se referir ao seu papel como “intermediário neutro” em uma 
situação de violência que não alcança o umbral de conflito armado. Dependendo da natureza e das 
características da violência, em particular quando é perpetrada por grupos não estatais que lutam 

57 O documento de doutrina CICV: missão e trabalho (observação 1 supracitada) afirma que a ação humanitária neutra, 
independente e imparcial do CICV “oferece a melhor oportunidade de ser aceita durante um conflito armado ou outras situação 
de violência” (tradução livre para o português). 
58 Em conflitos armados, é um princípio pelo qual os beligerantes são iguais perante o DIH. Esse princípio não existe em outras 
situações de violência, nas quais o DIH não se aplica. 
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entre si (por exemplo, violência intercomunitária polarizada), o CICV pode se posicionar como 
intermediário neutro entre esses grupos e, assim, ganhar a aceitação de todos os responsáveis pela 
violência e conduzir atividades humanitária de maneira imparcial e efetiva. 

Conclusão 
 
O objetivo do presente documento é afirmar e explicar o papel do CICV em situações de violência que 
não alcançam o umbral de conflito armado. De fato, pode-se interpretar erroneamente que a 
organização tenha um papel a desempenhar somente em situações de conflitos armados. Este 
documento demonstra que este nunca foi o caso, seja com relação às fontes legais que respaldam o 
trabalho e a missão do CICV ou à sua prática operacional anterior. 
 
Além disso, este documento confirma implicitamente que os conflitos continuam sendo a essência do 
escopo da ação do CICV, que, no entanto, também compreende outras situações de violência, 
definidas anteriormente (isto é, aquelas nas quais a violência é coletiva, mas ainda não alcança o 
umbral de conflito armado). O CICV decide agir em tais situações de violência somente depois de ter 
se engajado em um processo específico de análise com base em critérios simples para o envolvimento: 
a existência de consequências humanitárias significativas geradas pela situação de violência e a 
relevância da ação humanitária que considera em resposta. O presente documento também lembra 
que, neste tipo de situação em particular, o CICV se assegura que tem o consentimento do Estado para 
realizar o seu trabalho e que se esforça para trabalhar em parceria com outros atores, 
preferentemente locais, e, acima de tudo, se possível, com a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha ou 
do Crescente Vermelho. 
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