
  NORMAS FUNDAMENTAIS 
DAS CONVENÇÕES DE 
GENEBRA E DE SEUS 
PROTOCOLOS ADICIONAIS

03
65

/0
07

   
01

.2
01

7
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ADICIONAIS

  O Direito Internacional Humanitário, que visa proteger as vítimas dos conflitos 

armados, está em constante evolução e compõe-se atualmente de cerca de 600 

disposições das Convenções de Genebra e de seus Protocolos Adicionais. De 

maneira clara e concisa, este livro oferece um resumo prático das ferramentas 

fundamentais do Direito Humanitário, sendo precedido por um sumário de sete 

itens, que expoem os elementos principais do direito aplicável nos conflitos 

armados. Destinado especialmente à divulgação, este livro não pretende substituir 

as disposições integrais dos instrumentos internacionais a que se referem as notas 

à margem.
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  Missão

  O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma 
organização imparcial, neutra e independente cuja missão 
exclusivamente humanitária é proteger a vida e a dignidade 
das vítimas 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.  
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PREFÁCIO 

O objetivo deste documento, “As Convenções de Genebra e os Protocolos 
Adicionais – Normas Fundamentais”, é o de apresentar, de maneira sintética, as 
normas do Direito Internacional Humanitário aplicáveis aos conflitos armados, 
contidas nestes instrumentos legais. Precede esta apresentação um sumário, que 
enuncia, da forma mais simples e breve possível, as normas fundamentais que 
constituem a base desses tratados e o direito dos conflitos armados como um 
todo. Este trabalho não poderá, em circunstância alguma,pretender substituir os 
dispositivos completos dos acordos internacionais aos quais se referem as indicações 
nas margens, preparado que foi com vistas à divulgação daqueles documentos.
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SUMÁRIO 

NORMAS FUNDAMENTAIS DO DIREITO INTERNACIONAL 
HUMANITÁRIO APLICÁVEIS NOS CONFLITOS ARMADOS1

1. As pessoas fora de combate e aquelas que não participam diretamente das 
hostilidades têm direito ao respeito à sua vida e à sua integridade física e moral. 
Deverão ser, em todas as circunstâncias, protegidas e tratadas humanamente, 
sem qualquer distinção de natureza desfavorável.

2. É proibido matar ou ferir o inimigo que se rende ou que se encontra fora de 
combate.

3. Os feridos e enfermos serão recolhidos e assistidos pela Parte em conflito que 
os detenha em seu poder. A proteção também se estenderá ao pessoal sanitário, 
estabelecimentos, transportes e equipamento. O emblema da Cruz Vermelha 
(ou do Crescente Vermelho) é o sinal desta proteção e deverá ser respeitado.

4. Os combatentes capturados e civis que estejam em poder da Parte inimiga têm 
direito ao respeito à sua vida, à sua dignidade, aos seus direitos e convicções 
pessoais. Serão protegidos contra todos os atos de violência e represálias. Terão 
o direito de corresponder-se com suas famílias e de receber socorro.

5. Todos terão o direito de beneficiar-se das garantias judiciais fundamentais. 
Ninguém poderá ser considerado responsável por ato que não tenha  cometido. 
Ninguém será submetido à tortura física ou mental, a castigo corporal, ou a 
tratamento cruel ou degradante.

6. As partes em conflito e os membros de suas respectivas forças armadas não têm 
direito ilimitado no que diz respeito à escolha dos métodos e meios de guerra. 
É proibido usar armas ou métodos de guerra de natureza tal que venham causar 
perdas desnecessárias ou sofrimento excessivo.

7. As Partes em conflito deverão sempre distinguir a população civil dos  
combatentes, poupando a população e os bens civis. Não serão objeto de ataque 
nem a população civil como tal e nem as pessoas civis. Os ataques se dirigirão 
contra os objetivos militares. 

1 Esse texto constitui a quintessência das disposições do Direito Internacional Humanitário 
resumidos nas páginas seguintes. Não tem a força de instrumento jurídico internacional e não 
pretende, de maneira alguma, servir de substituto aos tratados em vigor. Sua finalidade, assim 
como de todo esse trabalho, é a de divulgar o Direito Internacional Humanitário.
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS QUATRO CONVENÇÕES E AO 
PROTOCOLO I  

1. Âmbito de aplicação, duração da aplicação, referência aos 
princípios gerais do direito

São as Convenções e o Protocolo aplicáveis em caso de guerra 
declarada ou de qualquer outro conflito armado que venha a 
surgir entre duas ou mais Partes às Convenções e ao Protocolo I, 
desde o início da situação, ainda que o estado de guerra não seja 
reconhecido por uma delas. Estes acordos estendem-se também aos 
conflitos armados onde esteja o povo a lutar contra a dominação 
colonial e a ocupação estrangeira e contra os regimes racistas, no 
exercício de seu direito de  autodeterminação.

Cessa a aplicação ao se encerrarem as operações militares, 
e, nos territórios ocupados, ao final da ocupação, exceto para 
aquelas categorias de pessoas cuja liberação final, repatriação 
ou reassentamento, tenha lugar ulteriormente. Estas pessoas  
continuarão a beneficiar-se das disposições pertinentes das  
Convenções e do Protocolo até a sua liberação definitiva, repatriação, 
ou reassentamento.

Nos casos não cobertos pelas Convenções, pelo Protocolo ou 
por outros acordos internacionais, ou em caso de denúncia desses 
acordos, os civis e os combatentes permanecem sob a proteção e 
autoridade dos princípios do direito internacional derivados do 
costume estabelecido, dos princípios humanitários e dos ditames da 
consciência pública.

2. Proibição das Represálias  

As represálias, ou violações da lei em reação a outras violações 
da lei para fazer com que cessem, são proibidas contra os feridos, 

I,21

II,2
III, 2
IV, 2
P.I, 1

I, 5
III, 5
IV, 6
P.I, 3

P.I, 1
I, 63
II, 62
III, 142
IV, 158

I, 46
II, 47

1 Os números romanos indicam o número da Convenção ou do Protocolo (designado pela 
letra P), os números arábicos referem-se aos artigos destes instrumentos. 
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doentes e náufragos, serviços e pessoal sanitário, serviços e pessoal 
da defesa civil, prisioneiros de guerra, civis, bens civis e instalações 
que contenham forças perigosas. Somente são admitidas durante as 
hostilidades.

3. Inalienabilidade dos direitos  

Como a finalidade das Convenções de Genebra é a proteção das 
vítimas da guerra, deverão estas pessoas permanecer, tanto quanto 
possível, fora do alcance de qualquer pressão no sentido de que 
renunciem aos seus direitos. De acordo com as suas disposições não 
poderão estas pessoas, em quaisquer circunstâncias, renunciar, total 
ou parcialmente, aos direitos garantidos pelas Convenções e pelo 
Protocolo. Trata-se, essencialmente, do pessoal sanitário militar e 
civil, dos feridos, enfermos e náufragos militares e civis, assim como 
dos prisioneiros de guerra, internos civis, habitantes dos territórios 
ocupados, e estrangeiros que se encontrem no território de uma 
Parte em conflito. O princípio da inalienabilidade aplica-se a todos 
os direitos que protegem as vítimas da guerra. 

4. Supervisão

a) Potências protetoras

Para salvaguardar o respeito às Convenções de Genebra, deverão 
as Partes em conflito assegurar a cooperação e permitir a supervisão 
das Potências Protetoras, ou seja, dos Estados neutros designados 
para salvaguardar os interesses das Partes beligerantes em países 
inimigos. Se tais designações não houverem sido feitas, o Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha oferecerá às Partes em conflito os 
seus bons ofícios com vistas a esta designação. 

b) Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV)

A presença das Potências Protetoras não impede as atividades 
humanitárias que o CICV, assim como qualquer outra organização 
humanitária imparcial, empreenda para a proteção das vítimas da 
guerra. Trata-se de uma aplicação da disposição segundo a qual 
poderão os governos, em qualquer época, concordar em confiar a 
uma organização, que ofereça todas as garantias de imparcialidade 
e eficiência, os deveres humanitários destinados às Potências 
Protetoras pelas Convenções.

III, 13
IV, 33
P.I, 20
51-56

I, 7
II, 7
III, 7
IV, 8
P.I, 1

I, 8
II, 8
III, 8
IV, 9
P.I, 5

I, 9
II, 9
III, 9
IV, 10
I, 10
II, 10
III, 10
IV, 11
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Os delegados do CICV estão, em particular, autorizados a visitar 
todos os lugares onde haja pessoas protegidas, prisioneiros de 
guerra ou internos civis e a conversar com eles sem testemunhas. O 
CICV receberá todas as facilidades necessárias para o desempenho 
dessas tarefas humanitárias.

5. Sanções

Esses artigos são particularmente importantes. Relacionam-se 
tanto às violações sujeitas apenas as sanções administrativas ou 
disciplinares como às infrações mais graves, para as quais constituem 
um embrião de direito penal internacional, elevando-as ao nível de 
crimes internacionais e designando-as “crimes de guerra”. Estes artigos 
apresentam à consciência mundial a lista de violações especialmente 
graves das Convenções e do Protocolo as quais, se permanecessem 
impunes, implicariam a degradação dos valores humanos e a regressão 
de todo o conceito de humanidade.

Estas violações graves são aquelas que envolvem qualquer um 
dos atos seguintes, se cometidos contra pessoas ou bens sob a 
proteção das Convenções, conforme suplementadas pelo Protocolo: 
o homicídio doloso, a tortura ou o tratamento desumano, inclusive 
as experiências biológicas, o ato de causar intencionalmente grande 
sofrimento ou atentar gravemente contra a integridade física ou 
mental, qualquer omissão intencional que ponha em perigo a 
saúde física ou mental ou a integridade de uma pessoa em poder 
de uma Parte que não seja aquela de que depende, deportação ou 
transferência ilegais, detenção ilegal, o ato de obrigar uma pessoa 
protegida a servir nas forças armadas da Potência inimiga, ou 
intencionalmente privar uma pessoa protegida do direito a um 
julgamento justo e imparcial conforme preveem as Convenções 
e o Protocolo, a tomada de reféns, a destruição e apropriação de 
bens, não justificadas pela necessidade militar e levadas a cabo, de 
maneira geral, de forma arbitrária e ilegal.

Também constituem infrações graves os seguintes atos 
intencionais, quando resultam em morte ou causam sérios danos à 
integridade física ou à saúde: ataques contra a população civil, contra 
os civis, contra os bens civis, ataques lançados indiscriminadamente, 
ou ataques a obras e instalações que contenham forças perigosas, 
sabendo-se que esses ataques causarão perdas de vidas, feridos entre 
a população civil, ou danos aos bens civis excessivos em relação à 
vantagem militar real e direta esperada; ataques às localidades 
não defendidas e zonas desmilitarizadas, ataques a pessoas 
reconhecidamente fora de combate e o uso indevido do emblema 
da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho assim como de outros 

III, 126
IV, 143
P.I, 81

I, 50
11, 51
III, 130
IV, 147
P.I, 85
P.I, 11
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emblemas protetores reconhecidos. Ademais, são também graves 
violações das Convenções e do Protocolo: qualquer transferência 
por uma Potência ocupante de parte de sua própria população civil 
para o território que está ocupando, a deportação ou transferência de 
toda a população deste território ou de parte dela, qualquer demora 
injustificada na repatriação de prisioneiros de guerra ou de civis, 
as práticas como o apartheid e práticas análogas, ataques dirigidos 
contra os monumentos históricos claramente identificáveis, obras 
de arte ou templos religiosos.

Exigem as Convenções e o Protocolo que os governos tomem as 
medidas legislativas necessárias à criação de sanções penais eficazes 
para as pessoas que cometam ou ordenem que se cometa qualquer 
uma das graves violações; buscarão eles as pessoas acusadas de haver 
cometido, ou dado ordem de que se cometessem tais violações, 
inclusive aquelas resultantes de uma omissão contrariando um 
dever de agir. Os comandantes militares deverão estar vigilantes, 
impedindo assim as violações das Convenções e do Protocolo, e, 
caso se faça necessário, deverão reprimi-las e, se necessário, levá-las 
ao conhecimento das autoridades competentes.

Conforme acabamos de ver, cada uma das Partes contratantes 
deverá tomar as medidas necessárias para que cessem os demais 
atos contrários às Convenções, além das violações graves. Porém, 
as Convenções conferem a maior importância às violações graves, 
uma vez que dispõem que tais violações recairão sob a jurisdição 
penal de todas as Partes às Convenções. É também possível levar 
o culpado perante um tribunal internacional, desde que haja tal 
tribunal sido instituído.

Em razão da universalidade de tais sanções, a extradição será 
requerida de direito sempre que um dos Estados envolvidos  não 
tenha intimado o acusado a comparecer perante os seus próprios 
tribunais. Assim, portanto, como esses crimes estão sujeitos a tantas 
formas diferentes de jurisdição possíveis, tais crimes dificilmente 
permanecerão impunes.

 6. Divulgação

Tanto em tempo de paz como em tempo de guerra, estão as 
Partes obrigadas a incluir o estudo das Convenções e do Protocolo 
em seus programas de instrução militar e a estimular o seu estudo 
pela população civil. As autoridades militares e civis devem estar 
inteiramente familiarizadas com estes textos e os comandantes 
militares devem assegurar-se de que os membros das forças armadas 
sob o seu comando estão conscientes de suas obrigações de acordo 
com as Convenções e o Protocolo.

I, 49
II, 50
III, 129
IV, 146

I, 47
II, 48
III, 127
IV, 144 
RL 83
87
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Ademais, estão as Partes em conflito obrigadas a providenciar 
para que estejam disponíveis consultores jurídicos que possam 
prestar assessoria aos comandantes militares sobre a aplicação das 
Convenções e do Protocolo, e sobre as instruções a serem dadas às 
forças armadas a este respeito.

P.I, 82
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CAPÍTULO II

PROTEÇÃO DOS FERIDOS, DOS ENFERMOS E DOS 
NÁUFRAGOS  

CONVENÇÃO DE GENEBRA PARA A MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DOS FERIDOS E DOS ENFERMOS DAS 

FORÇAS ARMADAS EM CAMPANHA 
(Convenção I de 12 de agosto de 1949)

CONVENÇÃO DE GENEBRA PARA A MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DOS FERIDOS, DOS ENFERMOS E DOS 

NÁUFRAGOS DAS FORÇAS ARMADAS NO MAR
(Convenção II de 12 de agosto de 1949)

PROTOCOLO ADICIONAL I, TÍTULO II

1. Âmbito de aplicação das duas Convenções e do Protocolo

De maneira geral, a Segunda Convenção de Genebra de agosto 
de 1949 é quase idêntica à primeira. A principal diferença entre as 
duas é que a segunda refere-se aos feridos, enfermos, e aos náufragos 
membros das forças armadas no mar, enquanto que a primeira 
relaciona-se aos feridos e enfermos das forças armadas em terra. No 
restante, os princípios que regem as duas Convenções são idênticos 
e as mesmas normas aplicam-se tanto às pessoas protegidas como 
aos bens, levando em conta as condições distintas que prevalecem 
na terra e no mar. 

O Título II do Protocolo I estende essa proteção a todos os 
feridos, enfermos e náufragos, sejam eles civis ou membros das 
forças armadas.

2. Definição de pessoas protegidas1

Os termos “feridos” e “enfermos” referem-se aos civis e militares 
necessitados de cuidados médicos e que se abstenham de todo ato 
de hostilidade. 

1 No que diz respeito ao pessoal sanitário protegido, veja-se o ponto 9, pág. 22.

I, 13
II, 13

P.I, 8-34

P.I, 8
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O termo náufrago refere-se aos militares e civis em situação de 
perigo no mar ou em quaisquer outras águas logo após haverem 
sofrido um acidente e que se abstenham de todo ato de hostilidade.

3. Proteção, tratamento e assistência

Todos os feridos, enfermos e náufragos, irrespectivamente da Parte 
a que pertençam, serão respeitados e protegidos.

Em todas as circunstâncias, deverão eles ser tratados de maneira 
humana e receberão, na maior medida possível e com o mínimo 
atraso possível, a assistência médica e a atenção exigidas por sua 
condição. Não haverá distinção entre eles sob qualquer pretexto. As 
mulheres serão tratadas com toda a especial consideração devida 
ao seu sexo.

Os combatentes feridos, enfermos e náufragos capturados 
tornam-se prisioneiros de guerra. Até que se tenham restabelecido 
ou desembarcado serão beneficiados pelos dispositivos das 
Convenções I, II e III.

 
4. Busca dos mortos, feridos e desaparecidos    

O princípio geral que rege esta seção é, em primeiro lugar e 
principalmente, o direito das famílias de saberem a sorte de seus 
membros.

As Partes em um conflito devem, sem tardar, em todas as 
ocasiões, mas especialmente após um combate, tomar todas as 
medidas possíveis com vistas à busca e recolhimento dos feridos, 
enfermos e náufragos, para protegê-los contra a pilhagem e os maus-
tratos e assegurar-lhes assistência adequada, assim como buscar os 
mortos impedindo o roubo dos despojos. 

As Convenções especificam que as Partes em conflito tomarão 
providências para que o enterro, ou a cremação, ou o lançamento 
dos mortos ao mar, efetuados individualmente conforme as 
circunstâncias o permitirem, sejam precedidos de um exame 
minucioso e, se possível, médico, dos cadáveres, a fim de que se 
comprove a morte, e se estabeleça a identidade, possibilitando o seu 
registro. 

Ademais, tão logo o permitam as circunstâncias, e no mais tardar 
ao final das hostilidades ativas, cada Parte no conflito procurará as 
pessoas cujo desaparecimento haja sido constatado por uma Parte 
inimiga.

P.I, 10

I, 12
II, 12
P.I, 10

P.I, 32

I, 15
II, 18
IV, 16

I, 17
II, 20

P.I, 33
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5. Registro e transmissão de informação

As Partes em conflito devem registrar todas as particularidades 
disponíveis que possam contribuir para identificar os feridos, 
enfermos e mortos que possam ter caído em seu poder: a Potência 
de que dependem, ou nacionalidade, número de matrícula, nome e 
sobrenome, data de nascimento, data e local da captura e a natureza 
das providências tomadas com relação às pessoas envolvidas, etc. 
Esta informação será encaminhada tão logo quanto possível ao 
Escritório de Informações estabelecido de acordo com a Convenção 
III para que seja encaminhada à Parte inimiga, particularmente por  
intermédio da Agência Central de Buscas do Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha (CICV). Quando esta informação não for 
canalizada através do CICV e de sua Agência Central, cada uma 
das Partes em conflito tomará providências no sentido de que essa 
informação seja também fornecida à Agência Central prevista na 
Convenção III.

6. Papel da população civil e das organizações de socorro
Papel das embarcações neutras 

A população civil deverá respeitar os feridos, enfermos e náufragos, 
ainda que pertençam à Parte inimiga, e não deverá cometer qualquer 
ato de violência contra eles. A população civil e as organizações 
de socorro, tais como as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho, serão autorizadas, mesmo nas regiões 
invadidas ou sob ocupação, a recolher e prestar assistência aos 
feridos, enfermos e náufragos, ainda que se tratem de paraquedistas 
ou guerrilheiros. Ninguém poderá ser molestado, processado, ou 
condenado por tais atos humanitários. 

Ademais, poderá a autoridade competente exortar a população 
civil e organizações de socorro no sentido de que recolham os 
feridos, os enfermos e náufragos, para que busquem os mortos e 
comuniquem onde foram encontrados.

Os mesmos princípios aplicam-se na guerra naval aos navios 
mercantes neutros, iates ou outras embarcações a que possam as 
Partes em conflito recorrer, para que recebam a bordo os feridos, 
enfermos e náufragos e lhes prestem assistência, e ainda para que 
recolham os mortos.

I, 16 
II, 19
P.I, 33
III, 122
IV, 136

I, 18
P.1, 17

II, 21
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7. Unidades Sanitárias  

As unidades sanitárias civis ou militares21 são protegidas pelas 
Convenções e pelo Protocolo. Estas unidades compreendem todos os 
prédios ou instalações fixas (hospitais e outras unidades similares, 
centros de transfusão de sangue e de medicina preventiva, depósitos 
de medicamentos e equipamento médico) e unidades móveis 
(locais para quarentena, barracas, instalações ao ar livre, veículos 
destinados a fins sanitários):

a) que pertençam a uma das Partes em conflito ou que sejam 
reconhecidas e autorizadas por uma das Partes em conflito 
(incluindo-se, naturalmente, as Sociedades Nacionais da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho, assim como outras Sociedades 
autorizadas); 

b) que hajam sido colocadas à disposição de uma Parte em conflito:
— por um Estado neutro;
— por uma organização internacional imparcial de natureza 

humanitária.

Consideram-se destinadas a fins sanitários as unidades dedicadas 
à busca com o objetivo de evacuar, transportar, diagnosticar ou 
tratar dos feridos, enfermos e náufragos, assim como à prevenção 
das enfermidades.

Observe-se, entretanto, que a proteção a que têm direito 
estas unidades sanitárias poderá cessar caso sejam usadas para 
a realização de atos danosos ao inimigo (por exemplo, abrigando 
soldados não feridos ou instalando um posto de observação militar). 
A proteção somente poderá cessar, entretanto, após uma intimação, 
que, estabelecendo um limite de tempo razoável, não surta efeitos. 

O equipamento (macas, aparelhos cirúrgicos, medicamentos, 
curativos, etc.) das unidades militares móveis que haja caído em 
poder do exército será reservado para os cuidados com os feridos 
e enfermos. 

Nos territórios ocupados, o ocupante não poderá requisitar 
unidades civis sanitárias, seu equipamento, material ou funcionários 
se esses recursos forem necessários à população civil e se os feridos e 
enfermos já estiverem recebendo tratamento. 

Os bens móveis e imóveis pertencentes às Sociedades da Cruz 
Vermelha e as outras sociedades de assistência serão sempre 
considerados propriedade privada. O exército ou o ocupante 

2 Sempre que possível, as unidades sanitárias militares e, com mais razão, 
as unidades sanitárias civis serão instaladas distantes dos objetivos militares.

I, 19
P.I, 8 P.I, 9, 
12

I, 21, 22
P.I, 13

I, 33

P.I, 14

I, 34

Delegado da Agência Central de Buscas do CICV
atende a uma solicitação de notícias. 

Transporte de socorros por vía marítima.
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poderá, entretanto, requisitá-los em caso de necessidade urgente, 
mas apenas após haver o bem-estar dos enfermos e feridos sido 
assegurado.

8. Transportes Sanitários

Entende-se por “transporte sanitário” o transporte por terra, 
água ou por via aérea dos feridos, enfermos e náufragos, pessoal 
sanitário e religioso, assim como do equipamento médico protegido 
pelas Convenções e pelo Protocolo. Poderão ser usados todos 
os meios de transporte, sejam militares ou civis, permanentes ou 
temporários, encarregados exclusivamente desta tarefa e mantidos 
sob o controle de uma das Partes em conflito. 

O transporte sanitário terrestre (ambulâncias) deverá ser 
respeitado e protegido da mesma maneira que as unidades sanitárias 
móveis. As ambulâncias militares que caírem em poder do inimigo 
estão sujeitas às leis da guerra sob a condição de que a Parte que as 
capture assuma a responsabilidade pelos enfermos e pelos feridos 
que porventura nelas se encontrem. 

Os transportes sanitários por água são realizados ou por meio de 
navios-hospitais ou por outros navios ou embarcações. Os seguintes 
navios são protegidos pelas Convenções e pelo Protocolo sob a 
condição de que tenham os seus nomes e descrições sido notificados 
às Partes em conflito:
— navios-hospitais militares das Partes em conflito;
— navios-hospitais usados pelas Sociedades Nacionais da Cruz 

Vermelha ou por outras sociedades de assistência reconhecidas 
oficialmente ou por particulares, inclusive aqueles de países 
neutros;

— navios-hospitais colocados à disposição de uma Parte em conflito 
por um Estado neutro ou por uma organização internacional  
imparcial de natureza humanitária.
Os navios-hospitais não podem ser atacados e nem capturados. 

O mesmo se aplica aos navios fretados para o transporte de 
equipamento médico. Entretanto, as Partes em conflito têm o direito 
de visitar e inspecionar esses navios.

Qualquer navio-hospital que se encontre em um porto que caia 
em poder do inimigo será autorizado a deixar o porto.

Outros navios e embarcações sanitários serão respeitados 
e protegidos da mesma forma que a prevista para as unidades 
sanitárias móveis.

Os transportes sanitários por via aérea (aeronaves sanitárias) 
realizados em áreas não controladas pela Parte adversária serão 
respeitados e protegidos. Nas zonas de contato ou similares, as 

PI, 8

I, 35
P.I, 21

II, 22

II, 24, 25

P.I, 22

II, 22,
31
38

II, 29

P.I, 23

P.I, 24
25
26

Uma pessoa ferida é evacuada para uma zona hospitalar segura, 
protegida dos combates. 

Assistência médica para civis.
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aeronaves sanitárias não deverão operar por sua conta e risco, 
exceto se houver sido celebrado um acordo prévio entre as Partes 
interessadas. Deverão elas, entretanto, ser respeitadas, mesmo 
na ausência deste acordo, se houverem sido reconhecidas como 
aeronaves sanitárias. Ao sobrevoar uma área controlada por uma 
Parte adversária, a proteção dependerá do consentimento prévio 
desta Parte.

As aeronaves sanitárias não poderão ser usadas na tentativa de 
se obter uma vantagem militar sobre uma Parte adversária ou sem 
o prévio consentimento desta Parte, na busca dos feridos, enfermos 
e náufragos.

As aeronaves sanitárias que sobrevoarem áreas não controladas pela 
Parte a que pertencem poderão ser intimadas a aterrissar ou amerissar, 
e deverão obedecer à ordem. Se a inspeção revelar não haver a aeronave 
infringido qualquer norma do direito internacional dos conflitos 
armados, deverá ser autorizada a prosseguir o seu voo sem demora. 

As aeronaves sanitárias não poderão sobrevoar o território 
de Estados neutros, exceto mediante acordo prévio ou em uma 
emergência. Neste caso, a aeronave sanitária deverá esforçar-se por 
identificar-se, e o Estado neutro evitará atacá-la tão logo a reconheça 
como tal. Se forem recolhidos feridos, enfermos ou náufragos, 
ou se desembarcarem em território neutro, receberão cuidados e 
permanecerão sob a custódia deste Estado se pertencerem às forças 
armadas combatentes de uma das Partes em conflito, de forma que 
não possam voltar a participar das hostilidades. 

9. Pessoal Sanitário  

O pessoal sanitário e religioso das Partes em conflito, militar ou 
civil, será respeitado e protegido.

Este pessoal (médicos, enfermeiras, padioleiros, etc.) deve 
destinar-se, em caráter permanente ou temporário, exclusivamente 
a fins sanitários (veja-se o Ponto 7, unidades sanitárias) ou à 
administração e operação de unidades sanitárias ou ao serviço de 
transporte sanitário (administradores, motoristas, cozinheiros, 
etc.). O pessoal religioso compreende militares ou civis, tais como 
capelães, dedicados exclusivamente ao exercício de seu ministério. 
O pessoal sanitário e religioso beneficia-se de proteção especial e é 
designado pelo nome de “pessoal protegido”31.

3 O pessoal protegido deverá portar documento de identidade e identificar-se através do 
emblema distintivo da Cruz Vermelha ou Crescente Vermelho (I. 40, 41; II. 42; P. I. 18 e Anexo 
1, Capítulos I e II). Poderá ele estar armado para a sua própria defesa e a dos feridos sob sua 
responsabilidade (I. 22; II. 35; P. I. 13).

27
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Assim, portanto, será pessoal protegido: 

a) o pessoal sanitário militar ou civil, das Partes em conflito, inclusive 
o pertencente a organizações de defesa civil;

b) o pessoal sanitário das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho, e de outras sociedades nacionais de 
assistência, reconhecidas por uma Parte em conflito;

c) o pessoal religioso ligado, seja permanente ou temporariamente, 
às forças armadas, às unidades sanitárias ou de transporte, ou às 
organizações de defesa civil.

Caso membros do pessoal médico militar caiam em poder 
do inimigo, poderão ser retidos para que prestem assistência aos 
prisioneiros de guerra. Não serão considerados, entretanto, como 
prisioneiros de guerra. Entretanto beneficiar-se-ão, pelo menos, de 
todas as disposições da Convenção de Genebra de 12 de agosto de 
1949 relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra. 

Em território sob ocupação, o pessoal sanitário civil não poderá 
ser requisitado se seus serviços forem necessários para atender às 
necessidades da população civil e para o atendimento aos feridos e 
enfermos já em tratamento.

10. Missão Médica

Finalmente, dispõe o Protocolo que ninguém poderá ser punido 
por haver desempenhado atividades médicas compatíveis com a 
ética médica independentemente dos beneficiários dessa atividade, 
e nem ser compelido a realizar atos contrários às normas da ética 
médica ou a abster-se de realizar os atos exigidos por estas normas.

11. Emblemas e Símbolos

O símbolo da Cruz Vermelha41ou do Crescente Vermelho deverá 
figurar nas bandeiras, prédios, instalações e formações móveis das 
unidades sanitárias, em seus meios de transporte, assim como nas 

4 O formato da cruz não está especificado, mas tornou-se costume usar-se a chamada cruz 
grega, isto é, uma cruz com quatro braços de igual comprimento que não tocam as bordas do 
escudo, onde aparecem invertidas as cores da bandeira suíça. Alguns países usam o crescente 
vermelho,  em vez da cruz vermelha. O emblema do leão e do sol vermelhos deixaram de ser 
usados.

I, 28
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braçadeiras, roupas e toucas do pessoal sanitário e religioso. Será 
tão grande quanto o exijam as circunstâncias.

Regra importante: o emblema distintivo da Convenção e 
do Protocolo somente poderá figurar nas unidades sanitárias e 
somente poderá ser utilizado pelo pessoal sanitário protegido pela 
Convenção e pelo Protocolo, e apenas com o consentimento da 
autoridade competente. É essencial que se observe estritamente 
esta norma para que se respeitem a Convenção e o Protocolo. 

Na guerra naval, os navios e embarcações com direito à proteção 
da Convenção serão distinguidos da seguinte forma:

a) todas as superfícies externas serão brancas;

b) uma ou mais cruzes em vermelho escuro, tão grandes quanto 
possível, deverão ser pintadas a cada lado do casco, assim como 
nas superfícies horizontais, de modo a proporcionar a maior 
visibilidade possível do mar e do ar. No mastro maior, tão alta 
quanto possível, deverá estar hasteada uma bandeira branca com 
uma cruz vermelha.

É permitido às organizações internacionais da Cruz Vermelha, 
e a seus membros devidamente autorizados, utilizarem, a qualquer 
época, o emblema da cruz vermelha sobre um fundo branco.

Salvo essas normas, será proibido o uso, em qualquer época, do 
emblema ou da designação “cruz vermelha” ou “cruz de Genebra”, ou 
qualquer símbolo ou designação que constitua uma imitação; serão 
tomadas as medidas necessárias a fim de evitar e reprimir qualquer 
abuso destes símbolos distintivos. Constitui infração grave o uso 
indevido do emblema da cruz vermelha (ou de outros símbolos ou 
sinais protetores).

Além do emblema distintivo, poderão as Partes em conflito 
e autorizar o uso de sinais distintivos (sinais luminosos, de 
rádio e radar secundário, e códigos e sinais internacionalmente 
reconhecidos).

II, 43

I, 44

I, 53
I, 54 
II, 45
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CAPÍTULO III

NORMAS RELATIVAS À CONDUTA DOS COMBATENTES E 
À PROTEÇÃO DOS PRISIONEIROS DE GUERRA

CONVENÇÃO DE GENEBRA RELATIVA AO TRATAMENTO 
DOS PRISIONEIROS DE GUERRA

(Convenção III de 12 de agosto de 1949)

PROTOCOLO ADICIONAL I, PARTE III
SEÇÃO I

ESTATUTO

O estatuto do prisioneiro de guerra é regulado conjuntamente 
pelo artigo 4º da Terceira Convenção e pelos artigos 43, 44 e 44 
do Protocolo. O princípio geral é o seguinte: qualquer membro das 
forças armadas de uma Parte em conflito é combatente e qualquer 
combatente capturado pela Parte adversária será prisioneiro de guerra.

Esta regra geral é suplementada por três tipos de disposições 
que especificam as condições em que as forças armadas são 
reconhecidas como tais, estendendo o estatuto (ou o tratamento) de 
prisioneiro de guerra a categorias de pessoas não previstas na norma 
geral, e finalmente privando, em casos específicos, um combatente 
capturado de sua condição de combatente e assim de seu estatuto de 
prisioneiro de guerra.

a) Para serem reconhecidas como tais, as forças armadas de uma 
Parte em conflito deverão estar organizadas e colocadas sob um 
comando responsável pela conduta de seus subordinados, junto 
àquela Parte, ainda que aquela Parte esteja representada por 
um governo ou outra autoridade não reconhecida pela Parte 
adversária. Ademais, estas forças armadas deverão estar sujeitas 
a um sistema de disciplina interna que, em particular, faça 
cumprir as normas de direito internacional aplicáveis aos conflitos 
armados. Este respeito implica, em particular, que os combatentes 
estão obrigados a distinguir-se da população civil, salvo em 
circunstâncias especiais, (ver ponto c, a seguir) por um uniforme 
ou por outro símbolo distintivo visível e reconhecível à distância, 
quando estejam  participando de um ataque ou de uma operação 

III., 4
P.I, 43, 44
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militar preparatória para um ataque. A violação, por parte de 
um combatente, das normas aplicáveis aos conflitos armados, é 
passível de punição; porém se o combatente ao menos portar as 
suas armas abertamente, não estará privado de seu direito ao 
estatuto de prisioneiro de guerra em caso de captura. Se a Parte a 
quem pertençam estas forças armadas omitir ou deliberadamente 
recusar-se a exigir o cumprimento destas normas, poderá ocorrer 
que todos os membros destas forças percam seu estatuto de 
combatentes e de prisioneiros de guerra1.

b) Para serem reconhecidas como tais, as forças armadas de uma 
Parte em conflito deverão estar organizadas e colocadas sob um 
comando responsável pela conduta de seus subordinados, junto 
àquela Parte, ainda que aquela Parte esteja representada por 
um governo ou outra autoridade não reconhecida pela Parte 
adversária. Ademais, estas forças armadas deverão estar sujeitas 
a um sistema de disciplina interna que, em particular, faça 
cumprir as normas de direito internacional aplicáveis aos conflitos 
armados. Este respeito implica, em particular, que os combatentes 
estão obrigados a distinguir-se da população civil, salvo em 
circunstâncias especiais, (ver ponto c, a seguir) por um uniforme 
ou por outro símbolo distintivo visível e reconhecível à distância, 
quando estejam  participando de um ataque ou de uma operação 
militar preparatória para um ataque. A violação, por parte de 
um combatente, das normas aplicáveis aos conflitos armados, é 
passível de punição; porém se o combatente ao menos portar as 
suas armas abertamente, não estará privado de seu direito ao 
estatuto de prisioneiro de guerra em caso de captura. Se a Parte a 
quem pertençam estas forças armadas omitir ou deliberadamente 
recusar-se a exigir o cumprimento destas normas, poderá ocorrer 
que todos os membros destas forças percam seu estatuto de 
combatentes e de prisioneiros de guerra:

— as pessoas que estejam participando de um levante em massa, ou 
seja, quando os habitantes de um território não ocupado tomam 
armas espontaneamente à aproximação do inimigo, para dar 
combate à invasão sem que tivessem tido tempo de organizar-se 
conforme o ponto (a) acima, desde que portem as suas armas 
abertamente e respeitem as leis e os costumes da guerra;

1 No artigo 4º da Terceira Convenção, o termo “forças armadas” ou “forças armadas regulares” 
inclui apenas os efetivos “regulares”, isto é, constituídos em virtude da aplicação da legislação 
nacional reconhecida pelo Governo no poder no momento de constituir-se. Os membros de 
“outras” milícias não fazem parte dos efetivos regulares. Esta distinção foi suprimida pelo 
Protocolo.
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— as pessoas autorizadas a seguirem as forças armadas sem que 
delas façam parte diretamente;

— as tripulações da marinha mercante e da aviação civil;
— os membros do pessoal militar a serviço nas organizações de 

defesa civil.
Às seguintes pessoas é facultado apenas o tratamento de prisioneiro 

de guerra:
— pessoas aprisionadas em território ocupado por pertencerem às 

forças armadas do país ocupado;
— os internos militares em país neutro;
— os membros do pessoal médico ou religioso que façam parte das 

forças armadas.

c) Em casos excepcionais, quando a natureza das hostilidades o 
exigir, poderá ser derrogada a obrigação que tem o combatente de 
distinguir-se da população civil através do uso de um uniforme ou 
símbolo distintivo reconhecível à distância durante as operações 
militares. Entretanto, nestas situações, deverão estes combatentes 
distinguir-se portando armas abertamente durante o combate e 
durante o tempo necessário para que sejam visíveis ao adversário 
enquanto se ocuparem do posicionamento militar que preceda o 
lançamento de um ataque do qual devam participar. A pessoa que 
deixar de cumprir a obrigação de portar as armas abertamente 
poderá ver-se privada de sua condição de combatente, mas não 
das garantias a ela relativas, caso seja processada por portar 
armas ilegalmente. conjuntamente ou não com outras violações 2.1

Estas disposições não pretendem modificar a prática, geralmente 
aceita, de que os membros das unidades armadas regulares das 
Partes em conflito devem usar uniforme.

Para evitar qualquer controvérsia ou medidas arbitrárias à época 
da captura, sublinha o Protocolo que qualquer pessoa capturada ao 
participar das hostilidades será considerada prisioneiro de guerra e 
como tal tratada, mesmo em caso de dúvida quanto ao seu estatuto. 
Neste último caso, a questão será decidida por um tribunal em data 
posterior. Uma pessoa que, havendo participado das hostilidades, 
seja eventualmente privada de seu direito ao estatuto de prisioneiro 
de guerra, beneficia-se não apenas das disposições da Quarta 

2 Recordemo-nos de que no Regulamento de Haia relativo às leis e costumes da guerra 
terrestre (art. 1º), confirmado pelo artigo 4º da Terceira Convenção, só se reconhece o estatuto 
de prisioneiro de guerra aos combatentes que não façam parte do exército “regular”, exceto se 
preencherem as seguintes condições: a) estar sob a autoridade de pessoa responsável por seus 
subordinados; b) ostentar um símbolo distintivo reconhecível à distância; c) portar armas 
abertamente; e d) conduzir suas operações de acordo com as normas e costumes da guerra. 

III, 5
P.I, 45

P.I, 67
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Convenção aplicáveis ao seu caso, mas também das garantias 
fundamentais estabelecidas no artigo 75 do Protocolo (ver, mais 
adiante, a Seção III, ponto 6 ao final, página 33-34).

Os espiões e mercenários não têm direito ao estatuto de prisioneiro 
de guerra3.1

As crianças menores de quinze anos não poderão ser recrutadas 
para as forças armadas. 

SEÇÃO II
NORMAS RELATIVAS À CONDUTA

DOS COMBATENTES

O Título III do Protocolo não se limita a estabelecer as normas 
relativas à condição e ao tratamento dos prisioneiros de guerra. Ele 
recorda também qual deve ser a conduta correta dos combatentes 
no decorrer das hostilidades. O princípio fundamental em que se 
baseiam estas normas é aquele segundo o qual o direito das Partes 
em conflito de escolher métodos ou meios de combate não é ilimitado.

Por exemplo, é proibida a utilização de armas, projéteis e métodos 
e equipamento de combate de natureza tal que possam causar danos 
desnecessários, particularmente aqueles que possam causar, ou que 
se possa esperar causem danos extensos, duradouros e graves ao 
meio ambiente. Não poderá ainda a presença de civis ser utilizada 
para tornar certos pontos ou áreas imunes às operações militares.

É proibido matar, ferir ou capturar um adversário valendo-se de 
métodos pérfidos. Constituirão perfídia as ações destinadas a atrair, 
de má-fé, a confiança do adversário para induzi-lo a crer ter direito a 
receber, ou ser obrigado a conceder, proteção de acordo com as normas 
do direito internacional aplicáveis aos conflitos armados. Os emblemas 
reconhecidos (a bandeira branca, o emblema da propriedade cultural 
e outros símbolos de proteção reconhecidos), e, em particular, o 
símbolo da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho não deverão ser 
usados indevidamente. É proibida a utilização do símbolo nacional de 
Estados que não participem do conflito. Não se poderá usar o símbolo 
nacional da Parte adversária durante os ataques ou com a finalidade 
de cobrir, favorecer, proteger ou impedir as operações militares.

O Protocolo afirma, portanto, que o direito internacional dos 
conflitos armados exige um mínimo de lealdade da parte dos 
combatentes. As demais normas de conduta dos combatentes estão 

3 Apenas as pessoas que atuem com falsos pretextos ou procedam de forma 
deliberadamente clandestina poderão ser consideradas espiãs. Portanto, um 
membro das forças armadas que use uniforme não é espião, ainda que se oculte 
para recolher informação.
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resumidas ou na Seção I deste capítulo ou nos capítulos relevantes 
deste manual (ver, em particular, o Capítulo I, pontos 2 e 5, Capítulo 
II, pontos 3-4 e 7-11 e Capítulo IV, Seção I). Cabe recordar aqui, 
uma vez mais, a proibição de declarar que não haverá quartel, de 
ameaçar o adversário e de conduzir as hostilidades de maneira tal 
que não haja sobreviventes. O inimigo fora de combate, ou que se 
tenha rendido, ou que expresse a sua intenção de render-se, ou que 
se tenha lançado de paraquedas de uma aeronave em perigo, não 
poderá ser objeto de ataque. Quando a Parte em cujo poder hajam 
caído os prisioneiros não tiver os meios para evacuá-los das zonas de 
combate, deverá libertá-los adotando todas as precauções possíveis 
para garantir a sua segurança.

 SEÇÃO III
PROTEÇÃO DOS PRISIONEIROS DE GUERRA  

1. Direitos e Deveres

No que diz respeito aos direitos dos prisioneiros de guerra, cabe 
recordar o princípio segundo o qual os prisioneiros estão em poder 
da Potência inimiga, mas não dos indivíduos ou unidades militares 
que os tenham capturado. Os prisioneiros de guerra têm direito, em 
todas as circunstâncias, ao respeito à sua pessoa e à sua honra.

As mulheres deverão ser tratadas com toda a consideração devida 
ao seu sexo e deverão sempre beneficiar-se de um tratamento pelo 
menos tão favorável quanto aquele conferido aos homens. Finalmente, 
cumpre observar que os prisioneiros de guerra conservam a plena 
capacidade civil de que se beneficiavam no momento de sua captura. 
Dentro dos limites impostos por seu cativeiro, continuam portanto 
a usufruir de seus direitos civis de acordo com a lei de seu país de 
origem. Em particular, podem casar-se por procuração. Quanto aos 
deveres dos prisioneiros, derivam-se geralmente das leis da guerra e 
das normas da disciplina militar.

Alguns destes deveres estão formalmente enunciados na 
Convenção; portanto, o artigo 17, relativo ao interrogatório do 
prisioneiro, especifica que tem ele a obrigação de declarar o seu 
sobrenome, primeiro nome e patente, data de nascimento e número 
de matrícula, ou na falta deste, uma indicação equivalente4.1

Não obstante, acrescenta o mesmo artigo a proibição da 
prática de tortura física ou mental, ou de qualquer outra forma de 
coerção contra os prisioneiros de guerra com vistas à obtenção de 

4 Estes detalhes serão reproduzidos no documento de identidade que as Partes em conflito 
são obrigadas a emitir para o prisioneiro de guerra (III, 17, 18).
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informação de qualquer tipo.
A Convenção contém também dispositivo que prevê o caso —que 

não é excluído, se as leis da Potência de que dependem os prisioneiros 
o permitirem— da liberdade sob palavra ou condicional. Estatui o 
artigo 21 que os prisioneiros postos em liberdade nestas condições 
ficarão obrigados, por sua honra, a cumprir escrupulosamente os 
compromissos que tenham assumido, tanto em relação à Potência 
que os detenha como em relação à Potência em cujo poder se 
encontrem.

Esta referência é importante, porque demonstra que a lealdade é 
indispensável a uma boa aplicação das normas humanitárias.

2. Proteção e Tratamento

O Protocolo proíbe a declaração de que não se dará quartel, as 
ameaças ao adversário e a condução das hostilidades de tal maneira 
que não haja sobreviventes. O inimigo fora de combate, que se 
tenha rendido ou que mostre sua intenção de renderse, ou que se 
haja lançado de paraquedas de uma aeronave em perigo não será 
objeto de ataque.

Os artigos 13 e 16 da Convenção estipulam que os prisioneiros 
de guerra deverão, em todas as circunstâncias, ser tratados 
humanamente e que, com exceção de tratamento privilegiado em 
razão da patente, sexo, estado de saúde, idade ou qualificações 
profissionais, todos os prisioneiros de guerra deverão ser tratados 
da mesma maneira. Determina o Protocolo que nenhum prisioneiro 
poderá ser submetido a mutilação física ou a experiências médicas 
ou científicas de qualquer natureza, que não estejam justificadas pelo 
tratamento médico do prisioneiro em questão e que não sejam de 
seu interesse. Permite ele, entretanto, exceções no caso de doações 
de sangue para transfusão ou de pele para enxertos, desde que sejam 
voluntárias. 

Dentre os princípios gerais da proteção aos prisioneiros de 
guerra, cabe mencionar também que não serão eles expostos 
desnecessariamente ao perigo enquanto aguardam a evacuação de 
uma zona de combate. Na hipótese de serem capturados em condições 
de combate pouco comuns, que os impeçam de serem evacuados 
na maneira normal, serão colocados em liberdade e serão tomadas 
todas as precauções possíveis a fim de garantir a sua segurança.

Os prisioneiros de guerra somente poderão ser internados em 
instalações localizadas em terra firme e que lhes proporcionem 
todas as garantias de higiene e salubridade. Não se poderá enviar 
o prisioneiro de guerra, ou detê-lo, em área onde possa se expor ao 
fogo da zona de combate, e nem poderá a sua presença ser usada 
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para tornar alguns pontos ou áreas imunes às operações militares.
Os prisioneiros a quem não se reconheça a condição de prisioneiro 

de guerra têm direito, permanentemente, às garantias fundamentais 
(ver Capítulo IV, Seção II, ponto 2, letra g, página 40 e ponto 6, a 
seguir, garantias de procedimento judicial). 

3. Condições Materiais do Internamento 

A Potência detentora assume responsabilidade geral pela vida 
e pelo bem-estar dos prisioneiros de guerra, cuja saúde deve 
ser resguardada. As mulheres e as crianças com idade abaixo de 
quinze anos deverão ser tratadas com especial respeito e protegidas 
contra qualquer tipo de atentado ao pudor. As demais informações 
relativas à aplicação destes princípios poderão ser encontradas sob 
os seguintes títulos:
Alojamento  
Alimentação
Vestuário 
Higiene e assistência médica 

Em qualquer circunstância, os prisioneiros de guerra receberão 
toda a assistência médica de que necessitem e serão tratados, 
preferivelmente, pelo pessoal médico do Poder de que dependem e, 
se possível, de sua nacionalidade.
Transferências 

Os prisioneiros de guerra somente poderão ser transferidos 
para uma Potência que seja parte à Convenção e após haver a 
Potência Detentora verificado que a Potência em questão deseja e 
pode aplicar a Convenção. As transferências dentro do território da 
Potência Detentora serão sempre realizadas de maneira humana e 
em condições tão favoráveis quanto aquelas usufruídas pelas tropas 
da Potência Detentora durante os seus movimentos.

4. Condições Morais e Psicológicas do Internamento

A Convenção não se detém apenas nas condições materiais do 
internamento. Grande número de artigos trata das condições morais 
e psicológicas, mencionando não apenas a religião, as atividades 
intelectuais e esportivas mas também o tipo de trabalho considerado 
apropriado à conservação da autoestima dos prisioneiros e o seu 
bem-estar mental, protegendo-os da monotonia e do ócio. Para a 
aplicação desses princípios, inclui a Convenção alguns dispositivos 
sobre as seguintes questões:
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Religião 
Atividades intelectuais e esportivas
Trabalho 

O trabalho é limitado por uma série de normas bastante estritas, 
evitando-se assim que o trabalho realizado pelos prisioneiros se 
degenere em exploração desumana ou em participação imoral na 
atividade bélica da Potência Detentora. 
Recursos pecuniários 
Correspondência 

Os prisioneiros de guerra poderão enviar e receber cartas e 
cartões com franquia5 postal.1 

5. Assistência

Estabelece a Convenção o direito dos prisioneiros de guerra de 
receberem socorro.

Os socorros previstos são individuais ou coletivos; porém, 
a Convenção indica uma preferência pelo envio de um modelo 
uniforme de socorros para todos os prisioneiros de um acampamento, 
e distribuídos por um representante dos prisioneiros6.2

Os envios de socorros estão isentos de todos os impostos de 
importação, alfândega e demais taxas, e a experiência adquirida 
pelo CICV e pelas Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha durante 
as duas guerras mundiais é plenamente reconhecida. 

6. Disciplina  

a) Observações gerais  

Para assegurar a disciplina de acordo com a honra militar, cada 
campo de prisioneiros estará submetido à autoridade direta de 
um oficial responsável pertencente às forças armadas regulares da 
Potência Detentora.

Este oficial deverá estar plenamente familiarizado com o texto 
da Convenção e os dispositivos relevantes do Protocolo. Estes textos 
deverão ser afixados, ademais, em cada acampamento, no idioma 
dos prisioneiros de guerra, em lugares onde todos os prisioneiros 

5 Imediatamente após a captura, deverá a Potência detentora emitir um “cartão de captura” 
para o prisioneiro, através do qual poderá ele informar a sua família e a Agência Central de 
Buscas de sua captura (ver a seguir , ponto 9, página 33).

6 Ver mais adiante, pág. 39.
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os possam consultar. Em respeito à dignidade das pessoas, será 
autorizado o uso de insígnias indicando a patente e a nacionalidade, 
assim como de condecorações.

Os chefes militares deverão assegurar-se de que os membros das 
forças armadas sob seu comando conhecem suas obrigações em 
virtude do disposto nas Convenções e no Protocolo. A eles incumbe 
evitar quaisquer violações destes dispositivos, reprimi-las, e, se 
necessário, denunciá-las às autoridades competentes.

b) Fuga ou tentativa de fuga

A Convenção contém vários dispositivos relativos a evasões ou 
tentativas de evasão, estando eles em conformidade com a honra 
militar e a coragem patriótica. Portanto, os castigos aplicados a 
estes casos são limitados. Permite-se fazer uso de armas contra os 
prisioneiros que escapem ou tentem escapar, mas este uso deverá ser 
um recurso extremo e deverá ser sempre precedido de intimações 
adequadas às circunstâncias. 

c) Representantes dos prisioneiros

Estipula o artigo 79 que, onde houver prisioneiros de guerra, 
exceto quando se tratarem de oficiais, deverão os prisioneiros eleger 
livremente, em votação secreta, a cada seis meses e na eventualidade 
de ocorrerem vagas, representantes encarregados de representá-los 
perante as autoridades militares, as Potências Protetoras, o CICV e 
qualquer outra organização que os possa ajudar. Os representantes 
dos prisioneiros serão reelegíveis. Nos acampamentos para oficiais 
e pessoas com status equivalente, ou nos acampamentos mistos, o 
oficial de patente mais alta dentre os prisioneiros de guerra será 
reconhecido como representante dos prisioneiros.

Esta instituição é muito importante, pois como se beneficia 
de várias prerrogativas e facilidades enumeradas no artigo 81, é o 
representante dos prisioneiros o intermediário apto para atuar em 
favor do bem-estar físico, moral e intelectual dos prisioneiros de 
guerra.

Intervém não apenas para a distribuição dos socorros, como 
também para aliviar, sempre que possível, os rigores da disciplina 
e prestar assistência aos prisioneiros em suas dificuldades com a 
autoridade detentora.

Finalmente, cumpre salientar que os prisioneiros deverão gozar o 
direito, sem restrições, de recorrer, seja através de seu representante, 
seja diretamente, aos representantes das Potências Protetoras, a fim 
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de chamar a sua atenção para quaisquer pontos a propósito dos quais 
queiram formular queixas relativas às condições de seu cativeiro. 

d) Sanções

O princípio consagrado pela Convenção é o de que os prisioneiros 
de guerra permanecerão sujeitos às leis, regulamentos e normas em 
vigor nas forças armadas da Potência em cujo poder se encontrem.  
Uma cláusula geral de indulgência protege os prisioneiros de guerra 
contra a interpretação demasiado rígida das leis e regulamentos. 
Ao decidir se uma infração cometida por um prisioneiro de 
guerra deverá ser objeto de punição disciplinar ou judicial, zelará 
a Potência Detentora para que as autoridades competentes utilizem 
a maior indulgência e adotem, onde possível, medidas disciplinares 
ao invés de judiciais.

As sanções disciplinares somente poderão ser ordenadas pelo 
comandante do acampamento ou por um oficial por ele indicado, e 
de maneira alguma por um prisioneiro de guerra.

Ademais, certas concessões são conferidas a prisioneiros que 
cumprem penas disciplinares: como a permissão para exercitar-se e 
permanecer ao ar livre durante pelo menos duas horas diariamente, 
permissão para ler e escrever, assim como para enviar e receber 
cartas.

Finalmente, em nenhuma circunstância serão os castigos 
disciplinares desumanos, brutais ou perigosos para a saúde dos 
prisioneiros de guerra, e sua duração não poderá exceder a trinta dias.

No que diz respeito às sanções judiciais, um prisioneiro de 
guerra somente poderá ser julgado por um tribunal militar, exceto 
em circunstâncias específicas. Ademais, os prisioneiros de guerra 
não poderão receber penas diferentes daquelas impostas pelos 
mesmos atos quando cometidos por membros das forças armadas 
da Potência Detentora. São proibidas as punições coletivas por atos 
individuais, assim corrido castigo corporal, o confinamento em 
locais não iluminados pela luz solar e, em geral, qualquer forma de 
tortura ou crueldade.

É importante observar-se que os prisioneiros que responderem 
a processo judicial deverão não obstante continuar beneficiando-se 
da Convenção, ainda que sejam julgados culpados.

Poderá a pena de morte ser imposta, em princípio, por crimes 
sujeitos à pena capital nas forças armadas da Potência Detentora. Como 
o acusado não é um nacional da Potência Detentora, nem lhe deve 
fidelidade, encontrando-se em seu poder por circunstâncias alheias 
à sua vontade, deverá o tribunal levar em conta estas circunstâncias 
atenuantes antes de pronunciar uma sentença de morte.
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Na medida do possível, não será imposta a pena de morte 
a mulheres grávidas ou a mães com filhos pequenos. Caso seja 
pronunciada, não será executada. O mesmo aplicar-se-á aos 
prisioneiros com idade abaixo de dezoito anos à época da infração.

O artigo 101 prorroga o período que deverá transcorrer entre o 
momento em que é pronunciada a sentença de morte e o momento 
da sua execução para seis meses.

Ademais, o artigo 107 prevê a intervenção da Potência Protetora 
em caso de sentença de morte.

As garantias do procedimento judicial fazem parte das garantias 
fundamentais, do que decorre deverem elas ser estendidas também 
aos prisioneiros aos quais não se reconheça o estatuto de prisioneiros 
de guerra. 

O procedimento judicial deve ser regular, isto é, deve incluir pelo 
menos as seguintes garantias: que o acusado seja informado sem 
demora dos detalhes da infração que lhe é atribuída, que deveria 
constituir uma infração no momento em que foi cometida; presunção 
de inocência; ausência de coerção sobre um prisioneiro para obrigá-
lo a confessar; julgamento na presença do acusado e, em princípio, 
público. Somente se poderá julgar o prisioneiro uma única vez pela 
mesma ação ou pela mesma acusação, com base na mesma norma e 
no mesmo procedimento judicial. 

Os direitos de defesa são reconhecidos e garantidos e, desta 
maneira, o prisioneiro de guerra terá o direito de ser assistido 
por um de seus companheiros, de ser defendido por advogado 
qualificado de sua própria escolha, de convocar testemunhas e, 
se considerar necessário, de utilizar os serviços de um intérprete 
competente. Terá direito, nas mesmas condições que os membros 
das forças armadas da Potência Detentora, de recorrer da sentença 
que o tenha condenado; qualquer julgamento, ou sentença, será 
imediatamente comunicado à Potência Protetora. 

7. Repatriação  

a) Repatriação direta e hospitalização em país neutro

Mesmo durante as hostilidades, determina a Convenção a 
repatriação direta dos feridos e enfermos cuja aptidão física ou 
mental esteja consideravelmente diminuída, e a hospitalização em 
países neutros de categorias específicas, dos feridos ou enfermos 
cuja saúde esteja menos combalida.

Um modelo de acordo, anexo à Convenção III (Anexo 1, 
mencionado no artigo 110) enumera numerosos casos que podem 
resultar na aplicação deste princípio. As Comissões Médicas Mistas, 
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estabelecidas ao início das hostilidades, decidem quais prisioneiros 
devem ser repatriados. As Partes em conflito devem enviar ao 
seu próprio país, independentemente de número ou patente, os 
prisioneiros de guerra seriamente feridos ou enfermos, após dar-lhes 
assistência até que possam viajar.

Nenhum prisioneiro de guerra, enfermo ou ferido, poderá ser 
repatriado contra a sua vontade durante as hostilidades.

As pessoas repatriadas não poderão empregar-se no serviço 
militar ativo.

b) Libertação e repatriação ao final das hostilidades

As situações que podem surgir ao final de uma guerra mostraram 
que a maneira como o princípio do Código para prisioneiros 
de guerra de 1929 estava redigido, exigindo a repatriação dos 
prisioneiros quando da celebração de paz, poderia prejudicá-los, 
uma vez que a experiência já demonstrou que um longo período de 
tempo pode transcorrer entre o cessar das hostilidades e o momento 
do restabelecimento da paz. Para remediar esta situação, determina 
a Convenção que a repatriação terá lugar “sem demora após o cessar 
das hostilidades”, isto é, após o cessar-fogo.

Excetua-se a repatriação imediata no caso dos prisioneiros 
condenados ou acusados de delitos penais, que poderão ficar detidos 
até o fim do processo, e, eventualmente, até o cumprimento da pena. 

8. Morte

Aos prisioneiros de guerra é facultado fazer testamentos. 
Determina a Convenção que os testamentos dos prisioneiros deverão 
ser redigidos de maneira a satisfazerem as condições de validade 
exigidas pela legislação de seus países de origem, que tomarão as 
providências necessárias para informar a Potência Detentora destes 
requisitos.

Estabelece a Convenção as condições do enterro (ou, em certos 
casos, da cremação), apropriadas a assegurarem o respeito aos 
mortos e para salvaguardarem os interesses de suas famílias. O 
Protocolo suplementa estas disposições.

Em caso de morte por causa suspeita, é aberto um inquérito para 
a determinação da responsabilidade, particularmente com vistas à 
possível indenização destinada aos beneficiários.

Os atestados de óbito deverão ser encaminhados tão rapidamente 
quanto possível aos Escritórios de Informação sobre Prisioneiros de 
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Campo de prisioneiros de guerra. 

O delegado do CICV conversa com prisioneiros de guerra.
Prisioneiros de guerra são repatriados

sob os auspícios do CICV.
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Guerra.

9. Escritórios de Informação e a Agência Central de Buscas

São sobejamente conhecidos os serviços prestados aos 
prisioneiros e suas famílias pela Agência Central de Prisioneiros de 
Guerra (conhecida agora como Agência Central de Buscas) durante 
as duas Guerras Mundiais e os numerosos conflitos a partir de 1945.

Criada sob os auspícios do CICV, esta Agência mantém em seus 
arquivos mais de cinquenta milhões de fichas que constituem um 
sistema de informações distinto destinado a determinar os direitos 
dos prisioneiros e de suas famílias. Em particular, possui ela toda a 
informação que pôde obter, através de fontes privadas ou oficiais, 
relativa aos prisioneiros de guerra, com vistas à determinação 
de sua identidade, e também quaisquer detalhes a eles relativos 
concernentes a transferências, libertações, repatriações, fugas, 
hospitalização e morte.

Estes resultados foram consolidados pela Convenção, que não 
apenas exige que os Governos estabeleçam escritórios oficiais para 
a coleta e transmissão de informações relativas a prisioneiros de 
guerra, mas determina também o estabelecimento de uma Agência 
Central de Informações sobre Prisioneiros de Guerra em um país 
neutro.

Para facilitar o trabalho dos Escritórios nacionais e da Agência 
Central de Informações, deverão os Estados conceder-lhes franquia 
postal, assim como as isenções de taxas telegráficas ou, pelo menos, 
preços extremamente reduzidos7.1 

As famílias têm o direito de saber o destino de seus membros 
Tão logo as circunstâncias o permitam e, no máximo ao final das 
hostilidades, deverão as Partes em conflito buscar as pessoas tidas 
como desaparecidas por uma Parte adversária e transmitir toda a 
informação relevante relativa a estas pessoas, de maneira a facilitar 
a busca.

10. Assistência das sociedades de socorro e do CICV

As sociedades de socorro, o CICV e as Sociedades da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho desempenharam papel tão relevante na 
assistência aos prisioneiros de guerra durante as duas Guerras Mundiais, 

7 Essas facilidades foram ratificadas pela Convenção Postal Universal, artigo 37 (Atas da 
União Postal Universal, Bruxelas, 1952). 
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O emblema da Cruz Vermelha (ou Crescente Vermelho) protege civis que 
fogem de seu país em guerra.

Proteção de civis: alimentos sendo distribuídos a crianças com 
deficiências físicas.
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que a Convenção lhes devota um artigo, para facilitar e estimular a sua 
atividade.

Este dispositivo exige que as Potências lhes confiram, e aos seus 
delegados, todas as facilidades necessárias para visitar os prisioneiros, 
distribuir suprimentos de socorro e material de qualquer origem, para 
propósitos religiosos, educacionais ou recreativos, e ajudá-los a organizar 
suas atividades recreativas. A condição especial de que goza o CICV 
nesta área deve ser reconhecida e respeitada. 

11. O direito de visita das Potências Protetoras e do CICV  

Ademais, a Convenção estipula que os representantes das 
Potências Protetoras terão o direito de ir a todos os locais onde 
possa haver prisioneiros de guerra, particularmente aos locais de 
internamento, prisão e trabalhos forçados. Terão acesso a todas as 
instalações utilizadas pelos prisioneiros. Os delegados do CICV 
gozarão das mesmas prerrogativas. A designação destes delegados 
será submetida à aprovação da Potência em cujo poder se encontrem 
os prisioneiros de guerra a serem visitados.

As Partes em conflito outorgarão ao CICV todas as facilidades em 
seu poder para possibilitar-lhe levar a cabo as funções humanitárias 
que lhe destinam as Convenções e o Protocolo, para assegurar 
proteção e assistência às vítimas dos conflitos. O CICV poderá 
também levar a cabo quaisquer outras atividades humanitárias 
que beneficiem estas vítimas, com o consentimento prévio das 
Partes em conflito. A Liga das Sociedades da Cruz Vermelha e as 
Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 
receberão também as facilidades necessárias ao desempenho de 
suas atividades humanitárias. 

III, 125

III, 126

P.I, 81
III, 9
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P.I, 35
P.I, 48 

CAPÍTULO IV

PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO CIVIL E DOS CIVIS EM 
TEMPO DE GUERRA

PROTOCOLO ADICIONAL I, TÍTULO IV  

CONVENÇÃO DE GENEBRA RELATIVA À PROTEÇÃO 
DOS CIVIS EM TEMPO DE GUERRA
(Convenção IV de 12 de agosto de 1949)

SEÇÃO 1
PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS

DAS HOSTILIDADES

Com exceção de alguns dispositivos de âmbito limitado, 
as Convenções de Genebra não preveem a proteção geral das 
populações civis contra os efeitos das hostilidades. Esta questão 
é tratada pelas Convenções de Haia, cujas disposições datam em 
sua maioria de 1907, havendo desde então adquirido um caráter 
costumeiro, permanecendo ainda válidas. Mas a evolução registrada 
desde o início do século na técnica militar e, em particular, o 
extraordinário desenvolvimento dos armamentos aéreos, tornaram 
necessário que se promovesse o desenvolvimento do direito dos 
conflitos armados, tornando-o mais específico. Trata-se do tema do 
Título IV do Protocolo I adicional às Convenções.

1. Princípio fundamental e normas básicas

O princípio fundamental sobre o qual se baseia o direito dos 
conflitos armados expressa-se da seguinte maneira: Em todo conflito 
armado, o direito das Partes em conflito de escolher métodos ou 
meios de combate não é ilimitado. Duas normas básicas resultam 
deste princípio. A primeira proíbe o uso de armas, projéteis, 
material e métodos de combate de natureza tal que causem dano 
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desnecessário. A segunda, que visa garantir o respeito e a proteção 
para a população e os bens civis, obriga as Partes em conflito a fazer 
sempre a distinção entre a população civil e os combatentes, assim 
como entre os bens civis e os  objetivos militares, e a dirigirem as 
suas operações apenas contra objetivos militares.

2. Definição de civis e de bens civis  

Considera-se civil qualquer pessoa que não pertença às forças 
armadas (ver o Capítulo III, Seção I), o mesmo aplicando-se em caso 
de dúvida quanto à sua condição. A população civil compreende 
todas as pessoas civis.

Os bens civis são todos os bens que não constituam objetivo 
militar, isto é, que por sua natureza, localização, finalidade ou 
utilização não contribuam efetivamente para a ação militar e cuja 
destruição, total ou parcial, captura ou neutralização não ofereceria 
uma vantagem militar definida. Assim, o equipamento militar, uma 
estrada de importância estratégica, um comboio de abastecimento 
destinado ao exército, um prédio civil evacuado e reocupado pelos 
combatentes são objetivos militares. Em caso de dúvida, os bens que 
são normalmente destinados a fins civis deverão ser considerados 
civis, e não deverão ser atacados. 

3. Proteção dos civis e de bens civis

A proibição de ataques contra civis e bens civis inclui todos  
os atos de violência, sejam ofensivos ou defensivos. São também 
proibidos os ataques ou as ameaças de violência que visem a 
aterrorizar a população civil.

Esta proibição estende-se aos ataques indiscriminados. Trata-se em 
especial de ataques não dirigidos ou que não podem ser dirigidos, 
em razão dos métodos ou meios de combate usados, contra um 
objetivo militar. Também são considerados indiscriminados os 
ataques que tenham como objetivo militar único vários objetivos 
militares precisos e claramente separados, situados em uma cidade, 
povoado, ou em outra área que contenha concentração similar de 
civis ou de bens civis. O mesmo aplica-se aos ataques que causem 
perdas civis acidentais e dano excessivo em relação à vantagem 
militar concreta e direta que se previra.

A presença ou movimentação da população civil ou de civis 
individualmente não poderá ser usada com a finalidade de encobrir 
objetivos militares ou encobrir, favorecer ou impedir as operações 
militares.

P.I, 50

P.I, 52

P.I, 49
51
52
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IV, 17

P.I, 54

P.I, 55

P.I, 53

P.I, 56
Anexo I, 16

IV, 14

Dispõe a Quarta Convenção a respeito da celebração pelas Partes 
em conflito de acordos locais para a evacuação das zonas cercadas 
ou sitiadas, dos feridos, enfermos, inválidos, idosos, crianças e 
parturientes, e sobre o direito de passagem dos ministros de todas as 
religiões, pessoal médico e material sanitário com destino a estas zonas.

O Protocolo, enfim, proíbe fazer padecer fome a população civil. Os 
objetivos indispensáveis à sobrevivência das populações civis, tais 
como alimentos, áreas agrícolas, plantações, criações, instalações e 
suprimentos de água potável e de irrigação não deverão ser atacados, 
destruídos, removidos ou inutilizados. Um beligerante somente 
poderá deixar de observar esta norma em seu próprio território e 
apenas se o exigir uma imperiosa necessidade militar.

Será protegido o meio ambiente contra os danos extensos, 
duradouros e graves. São proibidos os métodos e meios de combate 
que possam causar tais danos e consequentemente colocar em risco 
a saúde ou a sobrevivência da população. 

 
4. Proteção especial de certos bens

Os bens culturais11são objeto de proteção especial. Os monumentos 
históricos, as obras de arte ou templos religiosos que constituem 
a herança espiritual ou cultural dos povos não poderão ser objeto 
de qualquer ato de hostilidade, e nem usados em apoio do esforço 
militar.

Em caso de haver risco de se liberarem forças perigosas que 
poderiam resultar graves perdas entre a população civil, não poderão 
ser atacadas as represas, os diques e as centrais nucleares de energia 
elétrica, ainda que constituam objetivos militares. Esta proteção só 
poderá cessar se forem aqueles bens usados para o apoio direto, 
significativo e regular das operações militares e se o ataque for o 
único meio prático de pôr fim a este apoio. Essas instalações podem 
ser marcadas com um sinal especial (três círculos em alaranjado 
vivo em linha reta).

 5. Proteção especial de certas zonas e localidades

a) Zonas de segurança  

Dispõe a Quarta Convenção que ou antes ou após o início das 
hostilidades, poderão ser estabelecidos hospitais e zonas e locais de 

1 Esses bens são também protegidos pela Convenção de Haia de 14 de maio de 1954 para a 
proteção dos bens culturais, em caso de conflito armado.
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segurança para a proteção dos feridos, enfermos e idosos, crianças 
com idade abaixo de quinze anos, mulheres grávidas e mães de 
crianças menores de sete anos. As Potências Protetoras e o CICV 
são convidados a prestar seus bons ofícios de forma a facilitar o 
estabelecimento e reconhecimento de tais zonas e localidades.

Se necessário, e quando o permitirem as circunstâncias, poderão 
estas zonas ser instaladas em lugares que já se beneficiem de uma 
proteção especial como bens culturais (ver ponto 4), ou próximas 
a eles.

b) Zonas neutralizadas  

As zonas neutralizadas são as zonas estabelecidas em áreas 
de combate e destinadas a abrigar dos perigos da guerra todas as 
pessoas, sem distinção, que não estejam participando, ou não mais 
participando, das hostilidades, e que não desempenhem qualquer 
tarefa militar, enquanto permanecerem nestas zonas. São elas criadas 
através de acordo entre as Partes envolvidas mediante proposta da 
Parte que organiza a zona. 

c) Localidades não defendidas

Poderá ser declarada localidade não defendida qualquer local 
habitado situado nas proximidades ou no interior de uma zona 
onde as forças armadas estejam em contato e que esteja aberta à 
ocupação pelo adversário. Tal localidade deverá preencher as 
seguintes condições:

a) todos os combatentes, assim como os armamentos e equipamento 
militar móveis, deverão ter sido evacuados; 

b) as instalações ou estabelecimentos militares fixos não poderão ser 
utilizados para fins hostis;

c) nem as autoridades e nem a população cometerão atos de 
hostilidade;

d) não se realizarão atividades em apoio às operações militares.

Uma vez obedecidas essas condições, não poderá ser lançado 
qualquer ataque sobre aquela localidade por qualquer meio que seja.

P.I, 52

IV, 15

P.I, 59
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P.I, 57
P.I, 58

P.I, 61
P.I, 62

d) Zonas desmilitarizadas  

Proíbe o Protocolo estenderem-se as operações militares a zonas 
às quais tenham as Partes em conflito conferido, mediante acordo, 
a condição de zona desmilitarizada, se tal extensão contraria os 
termos deste acordo.

O objetivo do acordo será normalmente o de criar zonas que 
preencham as mesmas condições que as destinadas às localidades 
não defendidas.

6. Medidas de precaução  

Quando se planeja ou se decide acerca de um ataque, é necessário 
que se tomem certas precauções, sem as quais as normas de 
proteção aos civis e aos bens civis não poderão ser implementadas. 
Deve-se fazer todo o possível para certificar-se de que os objetivos 
a serem atacados são definitivamente objetivos militares. Deverão 
ser escolhidos meios e métodos de ataque que evitem, ou pelo 
menos reduzam a um mínimo, perdas e danos que poderiam ser 
causados acidentalmente a civis e a bens civis. Tais ataques deverão 
ser evitados se se tornar claro que tais perdas ou danos seriam 
excessivos em relação à vantagem militar direta e concreta prevista, 
devendo até mesmo ser cancelados ou suspensos se parecer ser 
este o caso. A população civil será avisada, com antecedência, dos 
ataques que puderem afetá-la, se as circunstâncias o permitirem. 
Finalmente, evitarse-á, na medida do possível, a localização de 
objetivos militares nas proximidades das populações e bens civis, 
devendo todas as demais precauções serem tomadas (abrigos, 
emblemas, etc.).

7. Defesa civil  

As organizações de defesa civil desempenham tarefas humanitárias. 
Destinam-se elas a proteger a população civil contra os perigos das 
hostilidades ou desastres e a ajudá-la a recobrar-se de seus efeitos 
imediatos, assim como a assegurar as condições necessárias à sua 
sobrevivência (alarme, evacuação, abrigos, salvamento, assistência 
médica, luta contra incêndios, serviços públicos, etc.). Estas 
organizações e seus funcionários terão direito a desempenhar suas 
tarefas, exceto em caso de imperiosa necessidade militar, devendo 
ser, portanto, respeitados e protegidos. Os objetos usados para a 
defesa civil não poderão ser destruídos ou desviados para outros 
usos salvo pela Parte a quem pertençam.
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Estas normas são também válidas em território ocupado, onde as 
organizações de defesa civil receberão das autoridades as facilidades 
necessárias ao desempenho de suas tarefas. A Parte ocupante 
não deverá requisitar prédios ou equipamento pertencentes às 
organizações de defesa civil e nem desviá-los para outros usos que 
não lhe sejam próprios.

As mesmas normas aplicam-se a organizações de defesa civil dos 
Estados neutros que operam no território de uma Parte em conflito 
com o consentimento e sob o controle daquela Parte.

Esta proteção somente cessará se as organizações de defesa civil 
forem usadas para cometer, fora das tarefas que lhe são próprias, 
ações danosas ao inimigo, e apenas após haverem sido advertidas 
com prazo razoável e haver sido este aviso ignorado. Não se 
considera ato danoso o fato de serem as organizações de defesa civil 
formadas de acordo com os padrões militares, de que cooperam com 
membros das forças armadas ou que se encontram sob a direção de 
autoridades militares, e de que eventualmente beneficiam vítimas 
militares. O mesmo aplica-se ao fato de portarem os membros civis 
armas individuais leves com o propósito de manter a ordem e de 
autodefesa.

O sinal distintivo das organizações de defesa civil é um triângulo 
azul de lados iguais sobre um fundo laranja. 

Os membros das forças armadas e das unidades militares 
permanente e exclusivamente lotados em organizações de defesa 
civil deverão ser respeitados e protegidos, desde que as condições 
acima enumeradas sejam observadas e que portem em local visível 
o símbolo distintivo da defesa civil. Se caírem em poder do inimigo, 
tornar-se-ão prisioneiros de guerra.

SEÇÃO II

PROTEÇÃO GERAL E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO 
CIVIL EM TEMPO DE GUERRA 

1. Âmbito da Quarta Convenção

O artigo 4º da Quarta Convenção define pessoas protegidas 
como se segue: as pessoas protegidas pela Convenção são aquelas 
que, em um dado momento e de alguma maneira se encontrem, no 
caso de um conflito ou ocupação, em poder de uma Parte em conflito, 
ou de uma Potência Ocupante, de que não sejam nacionais.

Esta proteção exclui quaisquer atos arbitrários levados a cabo 
pelo inimigo em cujo poder se encontrem as pessoas protegidas.
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A Quarta Convenção busca especialmente suplementar a Seção 
III do Regulamento de Haia de 1907 sobre as normas e costumes 
da guerra relativos aos territórios ocupados. Entretanto, além de 
uma seção concernente ao tratamento dos estrangeiros, inclui ela 
também dispositivos relativos à proteção geral das populações 
civis além de dispositivos comuns aos territórios das Partes em 
conflito e aos territórios ocupados. Estes dois últimos grupos de 
disposições foram suplementados ou mesmo substituídos pelos 
artigos correspondentes do Protocolo.

2. Proteção geral de todas as pessoas afetadas
pelo conflito armado

As normas para a proteção geral enunciadas nesta subdivisão 
referem-se a todas as pessoas afetadas por um conflito amado, sejam 
elas ou não pessoas protegidas de acordo com o artigo 4º da Quarta 
Convenção. Em princípio referem-se elas tanto aos nacionais quanto 
aos não nacionais das Partes em conflito, aos nacionais de Estados 
neutros, assim como aos nacionais de Estados que não sejam Partes 
às Convenções e ao Protocolo e que se encontrem neste território. 

 

a) Assistência

A Quarta Convenção assegura a liberdade de passagem de 
todas as encomendas de medicamentos e de equipamento médico-
hospitalar, assim como de objetos necessários às práticas religiosas 
destinados apenas aos civis de outra Parte Contratante, mesmo 
aqueles da Parte inimiga. Permite também a livre passagem de 
alimentos, roupas e fortificantes para crianças menores de quinze 
anos, mulheres grávidas e parturientes. O Protocolo estende 
consideravelmente o âmbito das operações de socorro. Prevê que 
quando a população civil de um território sob o controle de uma 
das Partes em conflito, que não se encontre sob ocupação, estiver 
insuficientemente abastecida, serão levadas a cabo iniciativas 
de socorro de caráter humanitário e imparcial, sem qualquer 
distinção adversa, consoante acordo entre as Partes interessadas. 
Tal assistência consistirá no fornecimento de víveres, remédios, 
vestimentas, roupas de cama, alojamento e demais suprimentos 
essenciais à sobrevivência da população civil.

As pessoas que estiverem tomando parte nas iniciativas de 
socorro deverão ser respeitadas e protegidas. 
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b) Proteção das crianças

Declara o Protocolo que as crianças deverão ser objeto de respeito 
especial e deverão ser protegidas contra qualquer forma de atentado 
ao pudor. Deverão receber os cuidados e a assistência de que 
necessitarem, seja em razão da idade ou por qualquer outra razão. 
Deverão ser tomadas todas as medidas práticas para evitar que as 
crianças abaixo de quinze anos de idade participem diretamente das 
hostilidades e, se tiverem se tornado órfãs ou se tiverem se separado 
de suas famílias em razão da guerra, para assegurar que não fiquem 
abandonadas e que se lhes garanta, em todas as circunstâncias, a 
manutenção, a prática de sua religião e sua educação. Em caso de 
prisão, serão as crianças mantidas em locais separados dos adultos, 
salvo quando famílias inteiras estiverem alojadas como unidades 
familiares. A pena de morte não poderá ser executada em pessoas 
que contarem menos de dezoito anos à época em que foi cometido 
o crime.

Exceto se existirem razões imperiosas para tanto, nenhuma das 
Partes em conflito organizará a evacuação de crianças que não sejam 
seus nacionais para um país estrangeiro. Se ocorrer a evacuação, 
todos os passos necessários serão dados a fim de facilitar o retorno 
das crianças às suas famílias e ao seu país. 

c) Proteção das mulheres  

As mulheres serão merecedoras de respeito especial e deverão ser 
protegidas de qualquer forma de atentado ao pudor.

As mulheres grávidas e as mães de crianças dependentes, 
aprisionadas por razões relativas ao conflito armado, terão absoluta 
prioridade no exame de seus processos, e, no caso de sentença de 
morte, esta não será executada.

d) Reunião de famílias dispersas e notícias familiares

Todas as Partes às Convenções e ao Protocolo deverão facilitar 
a reunião de famílias dispersas, encorajando o trabalho das 
organizações humanitárias dedicadas a esta tarefa.

Deverá cada uma das Partes em conflito facilitar as buscas 
empreendidas por membros das famílias separadas em razão da 
guerra com o objetivo de fazê-las retomar o contato, e se possível, 
de reuni-las.

Todas as pessoas que se encontrem no território de uma Parte 
em conflito, ou em território sob sua ocupação, terão a possibilidade 
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IV, 25
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de dar notícias de natureza estritamente pessoal aos membros de 
suas famílias, estejam onde estiverem, e de deles receber notícias. 

e) Refugiados e apátridas   

As pessoas que, anteriormente ao início das hostilidades, eram 
consideradas apátridas ou refugiadas nos termos dos instrumentos  
internacionais pertinentes ou em conformidade com a legislação 
do Estado que as tenha acolhido ou onde residam, são pessoas 
protegidas em virtude da IV Convenção 

f) Jornalistas  

Os jornalistas que realizem missões profissionais perigosas 
em áreas de conflito armado serão considerados civis e como tais 
protegidos. Poderão obter um cartão de identidade que ateste a sua 
condição de jornalistas.

 g) Garantias fundamentais 

Quando uma situação de conflito armado afetar pessoas que 
se encontrem em poder de uma Parte no conflito, e que não se 
beneficiem de tratamento mais favorável em virtude das Convenções 
e do Protocolo, serão elas tratadas humanamente em todas as 
circunstâncias, devendo beneficiar-se das garantias fundamentais sem 
qualquer discriminação fundamentada em pretexto algum. Entre as 
garantias fundamentais, prevê-se que a pessoa, a honra, as convicções 
e práticas religiosas de todas estas pessoas deverão ser respeitadas. São 
proibidos particularmente os seguintes atos, sob qualquer pretexto, 
realizados seja por agentes militares ou por civis:

a) Violência contra a vida, saúde e o bem-estar físico ou mental dos 
indivíduos, em particular:
— assassinato;
— tortura de todos os tipos, física ou mental;
— castigos corporais;
— mutilação;

b) ofensas à dignidade pessoal, particularmente o tratamento 
humilhante e degradante, prostituição forçada e qualquer forma 
de atentado violento ao pudor;

P.I, 73

 P.I, 79

 P.I, 75



52

c) tomada de reféns;

d) castigos coletivos;

e) ameaças de levar a cabo quaisquer dos atos acima.

Finalmente, as garantias de procedimento judicial (ver o Capítulo 
III , ponto 6, página 30) também são partes das garantias fundamentais 
conferidas a todas as pessoas afetadas por um conflito armado.

h) Atividade da Cruz Vermelha e de outras organizações 
humanitárias

Deverão as Partes em conflito conceder ao CICV todas as 
facilidades em seu poder que lhe possibilitem a realização das tarefas 
humanitárias a ele atribuídas pelas Convenções e pelo Protocolo, de 
maneira a assegurar proteção e assistência às vítimas dos conflitos. 
Poderá o CICV também levar a cabo outras atividades humanitárias 
em favor destas vítimas, com o consentimento prévio das Partes em 
conflito.

Estas Partes concederão também às suas respectivas organizações 
da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho as facilidades necessárias 
à realização de suas atividades humanitárias. Tanto quanto possível, 
facilitarão elas a assistência que as outras Sociedades Nacionais, a 
Liga das Sociedades da Cruz Vermelha e as outras organizações 
humanitárias prestarem às vítimas dos conflitos.

3. Tratamento geral das pessoas protegidas 
pela Quarta Convenção21

a) Respeito à pessoa humana

O artigo 27 da Quarta Convenção enuncia o princípio básico 
das Convenções de Genebra. Consagra ele o respeito pela pessoa 
humana e o caráter inalienável de seus direitos fundamentais. Este 
artigo foi agora suplementado pelo artigo 75 do Protocolo, relativo 
às garantias fundamentais, assim como por outros dispositivos 
relevantes que aparecem sob o título “Proteção Geral” (ponto 2, 
página 49). Dispõe o artigo 27:

2 Recorde-se que a definição de pessoas protegidas encontra-se no artigo 4º da Convenção, 
ver página 48. Faz-se uma distinção entre as pessoas protegidas: estrangeiros no território de 
uma Parte em conflito (ver página 53) e a população dos territórios ocupados (ver página 56).

P.I, 81
IV, 10 
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As pessoas protegidas têm o direito, em todas as circunstâncias, ao 
respeito à sua pessoa, à sua honra, aos seus direitos de família, convicções 
e práticas religiosas, aos seus hábitos e costumes. Receberão sempre 
tratamento humano, e proteção especialmente contra todos os atos de 
violência ou ameaças e contra os insultos e a curiosidade pública.

As mulheres deverão receber especial proteção contra qualquer 
ataque à sua honra, particularmente o estupro, a prostituição forçada 
ou qualquer forma de atentado violento ao pudor.

Em caso de violação destas normas, o Estado será responsável. 

b) Recurso às Potências Protetoras e à Cruz Vermelha  

A fim de garantir a observância do princípio acima enunciado, 
as pessoas protegidas gozarão de todas as facilidades para recorrer 
às Potências Protetoras, ao CICV, à Sociedade Nacional da Cruz 
Vermelha ou do Crescente Vermelho do país em que se encontrem e 
a qualquer outra organização que os possa assistir.

c) Proibição de maus-tratos e pilhagem 

Resulta deste mesmo princípio que não se poderá usar qualquer 
coerção física ou moral contra as pessoas protegidas, particularmente 
para delas obter informações, ou de terceiros, e que às Altas Partes 
Contratantes proíbe-se expressamente empregar qualquer medida 
capaz de causar sofrimento físico ou o extermínio das pessoas 
protegidas que se encontrem em seu poder. Esta proibição aplica-se 
não apenas ao assassinato, tortura, castigos corporais, mutilação e 
às experiências médicas ou científicas não exigidas pelo tratamento 
médico a que se submeta uma pessoa protegida, mas também a 
qualquer outra forma de brutalidade por parte de agentes civis ou 
militares.

A pilhagem é proibida.
A tomada de reféns é proibida.

4. Tratamento de estrangeiros em território
de uma parte em conflito

Embora reconhecendo o direito dos estrangeiros de deixar o 
território ao início de um conflito, ou durante o seu desenrolar,  
estabelece também a Convenção o direito do Estado de negar-lhes 
autorização para saírem se a sua partida contrariar os interesses 
nacionais. Se estas saídas se derem, deverão realizar-se em condições 
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satisfatórias de segurança, higiene, saúde e víveres alimentícios. A 
situação dos estrangeiros que permanecerem continuará a reger-se, em 
princípio, pelas disposições relativas aos estrangeiros em tempo de paz.

Em todos os casos, os estrangeiros que se encontrem no território 
de uma parte em conflito beneficiam-se das normas enunciadas 
sob o título Proteção Geral de todas as pessoas afetadas pelo 
conflito armado e, em particular, das garantias fundamentais (ver o 
ponto 2, páginas 49-52). Ademais, alguns direitos básicos lhes são 
assegurados pela Convenção (o direito de receber socorro individual 
ou coletivo, tratamento médico-hospitalar, de praticar a sua religião, 
e de beneficiar-se das medidas decretadas pelo Governo em favor de 
certas categorias de pessoas).

Entre os estrangeiros inimigos em território de uma das Partes 
em conflito, pode haver alguns cuja situação merece consideração 
especial: são os refugiados, forçados pelos eventos ou por perseguições 
a deixar a sua terra natal e a procurar asilo em outro território.

Se o país onde se refugiaram entrar em guerra com seu país de 
origem, serão estes refugiados considerados estrangeiros inimigos, 
por terem a nacionalidade de uma Potência inimiga. Mas a sua 
situação é especial pelo fato de serem pessoas expatriadas, que 
não mais mantêm vínculos com o seu pais de origem, e que não se 
beneficiam do apoio da Potência Protetora. Entretanto, não possuem 
eles ainda vínculos permanentes com o país que os recebeu, não 
desfrutando, portanto, da proteção de qualquer governo. Tendo em 
vista esta situação, determina a Convenção que a Potência Detentora 
não poderá tratar, como estrangeiros inimigos, exclusivamente com 
base no fato de sua nacionalidade de jure de um Estado inimigo, os 
refugiados que, de fato, não desfrutem da proteção de governo algum. 

Acrescenta o Protocolo que as pessoas que antes do início das 
hostilidades eram consideradas apátridas ou refugiados de acordo 
com os instrumentos internacionais relevantes aceitos pelas Partes 
envolvidas, ou de acordo com a legislação nacional do Estado onde se 
refugiaram, ou do Estado de residência, serão pessoas protegidas em 
conformidade com as disposições da Quarta Convenção, em todas as 
circunstâncias e sem qualquer distinção desfavorável.

A fim de impedir que os Estados Partes à Convenção deixem 
de cumprir as suas obrigações, proíbe-se a transferência de pessoas 
protegidas a uma Potência que não seja Parte à Convenção. No caso 
de transferência a uma Potência que seja Parte à Convenção, deverá a 
Potência Detentora verificar que a Potência em questão deseja e pode 
aplicar a Convenção. Acrescenta a Convenção que a pessoa protegida 
não poderá, em circunstância alguma, ser transferida a um país onde 
possa ter razões para temer ser objeto de perseguição por causa de suas 
opiniões políticas ou credo religioso. Se se determinar o internamento 
ou a residência forçada de pessoas protegidas, será esta decisão 
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reexaminada tão logo quanto possível, e, se confirmada, será o caso 
submetido à revisão pelo menos duas vezes ao ano.

5. Regime de ocupação   

a) Proteção de pessoas

Com relação à proteção de pessoas, deve-se fazer referência em 
primeiro lugar ao ponto 2 da Proteção Geral de todas as pessoas 
afetadas pelo conflito armado (páginas 49-52), e em particular à 
seção que trata da assistência, garantias fundamentais e proteção das 
crianças e das mulheres, assim como ao ponto 3, letra (a): Respeito 
à pessoa humana.

Uma das cláusulas mais importantes é a que proíbe as deportações. 
As transferências forçadas individuais ou em massa, assim como 
as deportações de pessoas protegidas de territórios ocupados para o 
território da Potência Ocupante ou para o território de qualquer outro 
país, ocupado ou não, são proibidas, independentemente de seu motivo. 

Ademais, no que diz respeito às crianças, dispõe a Convenção 
que a Potência Ocupante deverá, com a cooperação das autoridades 
locais e nacionais, facilitar o funcionamento correto de todas as 
instituições devotadas ao cuidado e à educação das crianças. Deverá 
tomar todas as iniciativas necessárias para lograr a identificação 
das crianças e o registro de sua filiação. Não lhe será permitido, de 
qualquer modo, modificar a sua condição pessoal, e nem alistá-las 
em formações ou organizações a ela subordinadas.

Como as forças armadas pertencem à Potência Ocupante, deverá 
ela assumir a responsabilidade pela manutenção da ordem pública 
e da segurança em virtude do artigo 43 dos Regulamentos de Haia. 
As normas previstas na Convenção destinam-se a salvaguardar, 
em condições humanas, a vida e os interesses da população. A esse 
respeito, disposições detalhadas governam as condições.

Trabalho: Apenas as pessoas acima de dezoito anos de idade poderão 
ser obrigadas a trabalhar, e este trabalho será levado a cabo apenas 
dentro do território ocupado, de acordo com a legislação em vigor.

Alimentos: A Potência Ocupante tem o dever de assegurar o 
suprimento de víveres alimentícios e medicamentos à população.  
Os bens requisitados serão pagos de acordo com seu justo valor.

Higiene e saúde pública: A Potência Ocupante tomará as 
medidas necessárias à sua manutenção mediante a cooperação das 
autoridades locais e nacionais.

Religião: A Potência Ocupante permitirá aos ministros religiosos 
prestar assistência espiritual aos membros de suas comunidades 
religiosas.
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Socorro: A Potência Ocupante permitirá as operações de socorro 
necessárias à assistência à população e as facilitará na medida do 
possível, autorizando, em particular, o trabalho assistencial da 
Potência protetora, de um Estado neutro, do CICV ou de qualquer 
outro organismo humanitário imparcial.

b) Proteção dos bens  

Refere-se o artigo 53 à proteção dos bens. De certo modo, ele 
estende o alcance da Convenção, cujo principal objeto é a proteção 
dos indivíduos, mas justifica-se pelo fato de serem alguns ataques 
contra a propriedade privada extremamente prejudiciais às 
condições mentais e materiais das pessoas envolvidas3.1

Proíbe-se à Potência Ocupante destruir bens móveis ou imóveis 
que pertençam individual ou coletivamente a particulares, ou 
ao Estado ou a outras autoridades públicas, ou a organizações 
sociais ou cooperativas, salvo quando a destruição for considerada 
absolutamente necessária pelas operações militares.

c) Cometimento da Sociedade Nacional 

Incumbe à Sociedade Nacional da Cruz Vermelha ou do 
Crescente Vermelho prestar assistência aos feridos, enfermos e 
náufragos, distribuir socorros e supervisionar o bem-estar da 
população, valendo-se dos meios à sua disposição. Deverá ela estar 
protegida de quaisquer pressões que possam prejudicar o seu caráter 
tradicional. Com esta finalidade, e levando-se em conta as medidas 
de caráter excepcional e temporário que possam ser impostas 
por razões de segurança pela Potência Ocupante, determina a 
Convenção o seguinte:

a) As Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho reconhecidas poderão desempenhar suas atividades de 
acordo com os princípios da Cruz Vermelha, conforme definidos 
pelas Conferências Internacionais da Cruz Vermelha. Outras 
sociedades de socorro poderão prosseguir as suas atividades 
humanitárias em condições semelhantes;

b) A Potência Ocupante não poderá exigir quaisquer mudanças no 
quadro de pessoal ou na estrutura dessas sociedades, que possam 
prejudicar as suas atividades.

3 Convém recordar aqui que o artigo 33, mencionado acima, proíbe o saque.
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Da mesma maneira, os magistrados e autoridades públicas 
gozam, até um certo ponto, de proteção contra as pressões políticas. 
À Potência Ocupante será vedado alterar a condição das autoridades 
públicas ou dos juízes em território ocupado, ou impor sanções 
contra eles ou tomar medidas de coerção ou discriminação de 
qualquer tipo, por absterem-se eles de desempenhar as suas funções 
por razões de consciência. 

d) Legislação penal

Finalmente, mediante um estatuto detalhado relativo à legislação 
penal, procura-se manter a ordem e ao mesmo tempo proteger a 
população do território sob ocupação contra a arbitrariedade da 
Potência Ocupante. O princípio a prevalecer é aquele segundo o qual 
a legislação penal do território ocupado permanece em vigor, exceto 
na medida em que constitua uma ameaça à Potência Ocupante, 
quando poderá ser repelida ou suspensa por aquela Potência. Com 
esta ressalva, continuarão os tribunais do território ocupado a 
funcionar para todas as infrações compreendidas nesta legislação. 

A fim de garantir o respeito à justiça, os tribunais aplicarão 
apenas aqueles dispositivos legais aplicáveis anteriormente à 
infração, e que estejam de acordo com os princípios gerais do direito, 
particularmente o princípio segundo o qual deverá a pena ser 
proporcional ao crime. Deverão os tribunais levar em consideração 
o fato de que o acusado não é nacional da Potência Ocupante.

O processo judicial deverá ser regular, ou seja, deverá reunir pelo 
menos as seguintes garantias: de que o acusado seja informado sem 
demora dos detalhes da infração de que é acusado, e que deve ter 
constituído crime à época em que foi cometida; presunção de inocência, 
nenhuma coação com vistas à obtenção de confissões; sentença 
pronunciada na presença do acusado e, em princípio, publicamente. 
O prisioneiro não poderá ser punido mais de uma vez pelo mesmo 
ato ou pela mesma acusação com base na mesma lei e nos mesmos 
procedimentos judiciais. O direito de defesa é reconhecido e garantido, 
tendo o acusado o direito de interrogar as testemunhas, ou fazer com 
que sejam interrogadas, de ser defendido por advogado qualificado 
de sua própria escolha, e de reclamar os serviços de um intérprete. 
Finalmente, todos os condenados serão informados de seus direitos de 
interporem recurso, e o prazo dentro do qual poderão fazê-lo.

Poderá a Potência Ocupante promulgar dispositivos penais, mas 
a Convenção limita de forma estrita a possibilidade de impor-se a 
pena de morte.

Em circunstância alguma poderá esta pena ser imposta a pessoa 
protegida que contava menos de dezoito anos de idade à época em 
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que o crime foi cometido, ou a mulheres grávidas ou ainda a mães 
de crianças pequenas, dela dependentes.

Não se poderá executar sentença de morte antes que hajam 
transcorrido pelo menos seis meses a partir de sua notificação à 
Potência Protetora.

Os refugiados são protegidos por cláusula especial. 

6. Tratamento devido aos internos civis  

Tanto no caso de civis inimigos em território de uma Parte em 
conflito, como no de pessoas protegidas em território ocupado, o 
princípio é o de que se a Potência Detentora considerar necessário, 
por razões imperiosas de segurança, tomar medidas de segurança 
relativas às pessoas protegidas, poderá ela, no máximo, colocá-las em 
regime de residência forçada ou de internamento.

O internamento, portanto, não é punição. A exemplo das normas 
relativas aos prisioneiros de guerra, deverá o internamento, em 
todas as circunstâncias, respeitar a dignidade humana. As condições 
do internamento são virtualmente as mesmas que se aplicam aos 
prisioneiros de guerra (ver os artigos 79 a 135 da Quarta Convenção).

Entretanto, deve-se notar que vários artigos concernentes, por 
exemplo:
à administração de bens 
às facilidades para os procedimentos legais 
às visitas
não encontram paralelos diretos na Convenção relativa aos 
prisioneiros de guerra. Seu objetivo é atenuar os rigores do 
internamento para as pessoas que, não estando sujeitas à disciplina 
militar, podem em alguns casos beneficiar-se de tratamento menos 
severo que os prisioneiros de guerra.

Ademais, no que se refere às condições de trabalho, cabe 
assinalar uma diferença essencial. Ao passo que os prisioneiros de 
guerra podem ser forçados a trabalhar, os internos civis só podem ser 
empregados como trabalhadores se o desejarem. Independentemente 
de seu caráter estritamente voluntário, seu regime de trabalho 
obedece às mesmas normas que o dos prisioneiros de guerra.

Também merece atenção dispositivo relativo à vida familiar, 
pelo qual podem os internos solicitar que seus filhos, deixados 
em liberdade sem os cuidados dos pais, possam ser internados 
juntamente com eles.  Na medida do possível, os membros internos 
da mesma família devem ser alojados no mesmo local e receber 
acomodação separada dos outros internos; terão eles todas as 
facilidades necessárias para desfrutarem de uma vida familiar 
normal.
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No que concerne a libertação de prisioneiros, especifica a 
Convenção que cada uma das pessoas internadas deverá ser libertada 
pela Potência Detentora tão logo cessem as razões que determinaram 
seu internamento. Ademais, as partes em conflito procurarão, 
durante as hostilidades, celebrar acordos com vistas a libertação, 
repatriação, retorno aos locais de residência ou hospitalização em 
país neutro de certas classes de internos, em particular as crianças, 
mulheres grávidas e mães de crianças pequenas, feridos e doentes e 
os internos que houverem ficado detidos por muito tempo.

O internamento deverá cessar tão logo quanto possível e, ao 
final das hostilidades ou da ocupação, deverão os Estados tentar 
assegurar o retorno de todos os internos à sua última residência 
ou facilitar a sua repatriação. O espírito dessa norma tem grande 
alcance, beneficiando não apenas os internos mas, de maneira geral, 
todas as pessoas afastadas de suas casas pelos acontecimentos da 
guerra.
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CAPÍTULO V

PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS DE CONFLITOS ARMADOS
NÃO INTERNACIONAIS

O ARTIGO 3º COMUM
ÀS QUATRO CONVENÇÕES E O

PROTOCOLO ADICIONAL II

As regras gerais concernentes aos conflitos armados não 
internacionais referem-se aos dois casos seguintes:
a) qualquer situação em que, no território de um Estado, eclodam 

hostilidades claras e concretas entre as forças armadas e grupos 
armados organizados (ver Seção I);

b) qualquer situação em que forças dissidentes organizem-se sob a 
liderança de um comando responsável e exerçam controle sobre 
uma parte do território, de tal ordem que lhes possibilite realizar 
operações militares contínuas e concatenadas (conflito de grande 
intensidade). (Ver Seção II).

SEÇÃO I

ARTIGO 3º COMUM ÀS QUATRO CONVENÇÕES  

O artigo 3º comum às quatro Convenções aplica-se a todos os 
conflitos armados de caráter não internacional e que ocorram no 
território de uma das Potências Partes à Convenção. Neste caso, 
as pessoas que não tomem parte ativa nas hostilidades, inclusive 
membros das forças armadas que tenham deposto as suas armas e 
aqueles que estejam fora de combate por qualquer outra razão serão, 
em todas as circunstâncias, tratados humanamente sem qualquer 
distinção que os prejudique.

I, 3
II, 3
III, 3
IV, 3



61

O artigo 3º comum, do qual se disse ser, por si próprio, uma 
pequena Convenção dentro de outra maior, define em que consiste 
um mínimo de tratamento humano. Os seguintes atos, cometidos 
contra as pessoas mencionadas, são e devem permanecer proibidos 
em todas as circunstâncias e em todos os lugares:

a) atentados à vida e à integridade corporal, especialmente o 
homicídio em todos as suas formas, as mutilações, o tratamento 
cruel e a tortura;

b) tomada de reféns;

c) atentados à dignidade pessoal, especialmente os tratamentos cruéis 
e degradantes;

d) as sentenças e execuções sem julgamento prévio, pronunciado por 
tribunal constituído regularmente, que ofereça todas as garantias 
legais reconhecidas como indispensáveis pelos povos civilizados.

Acrescenta o artigo 3º comum que é facultado a uma organização 
humanitária como CICV oferecer seus serviços às Partes em conflito, 
e que essas Partes deverão procurar colocar em vigor, através de 
acordos especiais, a totalidade ou parte dos demais dispositivos da 
Convenção. Finalmente, declara que a aplicação destes dispositivos 
não afetará o estatuto jurídico das Partes em conflito.

SEÇÃO II 

PROTOCOLO ADICIONAL  II

No caso de combate muito intenso, e na ausência de 
reconhecimento de beligerância, que envolva a aplicação de todos 
os instrumentos do direito da guerra, aplicam-se ainda sempre os 
dispositivos do artigo 3º comum. Ademais, as normas do segundo 
Protocolo adicional devem ser observadas.

1. Feridos, enfermos e náufragos

a) Proteção e assistência  

Todos os feridos, enfermos e náufragos devem ser respeitados e P.II, 7, 8
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protegidos, tratados humanamente e assistidos sem qualquer distinção 
que não esteja baseada em critérios médicos. Todas as medidas 
possíveis serão tomadas sem demora, especialmente após um combate, 
para a busca e recolhimento dos feridos, enfermos e náufragos e para 
que sejam prestadas as últimas homenagens aos mortos.

b) Integrantes do serviço médico

Os integrantes do serviço médico deverão ser respeitados, 
protegidos e ajudados no desempenho de seus deveres, prestando 
assistência a todos os feridos e enfermos sem discriminação. 
Ninguém será punido por haver desempenhado atividades médicas 
compatíveis com a ética médica, não importando a quem tenham 
tais atividades beneficiado, e nem será compelido a levar a cabo atos 
contrários às normas da ética médica, ou abster-se dos atos exigidos 
por estas normas.

c) Unidades e transporte sanitários  

As unidades e transporte sanitários serão protegidos e respeitados 
da mesma maneira que os integrantes dos serviços médicos, desde 
que não sejam utilizados para cometer atos hostis. 

d) O emblema distintivo  

O emblema distintivo da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho, usado sob a supervisão da autoridade competente, 
deverá ser respeitado. Não poderá ser usado de forma incorreta. 

2. Proteção da população civil    

O principal interesse que oferece o Protocolo II é que estende 
aos conflitos armados não internacionais as principais normas 
do Protocolo I relativas à proteção das populações civis contra os 
efeitos das hostilidades.

Declara portanto o Protocolo que nem a população civil 
como tal, e nem os civis individualmente, podem ser objeto de 
ataque; ademais, os atos de terrorismo contra eles são proibidos. 
Beneficiam-se os civis desta proteção desde que não tomem parte 
diretamente nas hostilidades. Fazer com que os civis padeçam de 
fome é método proibido de combate.

P. II, 9, 10
11

P. II, 11

P. II, 12

P. II, 13
P. II, 14



63

O deslocamento da população civil somente poderá ser ordenado 
se a sua segurança ou se razões militares imperiosas o exigirem, e 
apenas após haverem todas as medidas possíveis sido tomadas para 
assegurar que seja recebida em condições satisfatórias.

As sociedades de socorro, tais como as Sociedades da 
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, poderão oferecer os 
seus serviços, e, se necessário, fornecerão assistência neutra e 
humanitária, mediante o consentimento da Alta Parte Contratante 
envolvida. 

3. Proteção de certos bens  

Certos bens beneficiam-se de proteção especial. Esta regra 
aplica-se aos bens indispensáveis à sobrevivência da população 
civil. Aplica-se também aos bens culturais e aos lugares de culto que 
constituem a herança espiritual e cultural dos povos, e que não devem 
ser nem atacados e nem utilizados em apoio ao esforço militar.

As instalações que contenham forças perigosas cuja liberação 
poderia causar perdas importantes entre a população civil (represas, 
diques, centrais nucleares) não serão objeto de ataques, ainda que 
sejam objetivos militares. 

4. Tratamento humano  

a) Garantias fundamentais

Todas as pessoas que não participem diretamente das hostilidades 
serão tratadas humanamente em todas as circunstâncias e 
serão beneficiadas pelas garantias fundamentais sem qualquer 
discriminação. Tenham ou não sido privadas de sua liberdade, 
assinala-se que a sua pessoa, honra, convicções e fé religiosa serão 
respeitadas. São proibidos, em particular, os seguintes atos, contra 
qualquer pessoa, sob qualquer pretexto cometidos, seja por agentes 
militares ou civis:

a) atentado contra a vida, saúde e integridade física ou mental, 
particularmente:
— homicídio;
— tortura em todas as suas formas, física ou mental;
— penas corporais;
— mutilações; 
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b) atentados à dignidade pessoal, particularmente tratamento 
desumano e degradante, prostituição forçada e qualquer forma e 
atentado ao pudor;

c) ) tomada de reféns;

d) castigos coletivos;

e) ameaças de levar a cabo quaisquer dos atos acima.

As crianças devem receber os cuidados e assistência de que 
necessitam, particularmente no que concerne à educação, inclusive 
a educação religiosa e moral, devendo ser tomadas medidas no 
sentido de devolvê-las às respectivas famílias, quando houverem 
permanecido temporariamente separadas delas. As crianças com 
idade abaixo de quinze anos não serão recrutadas para as forças 
armadas e nem lhes será permitido participarem das hostilidades.  
Todas as medidas deverão ser tomadas, se necessário, com o 
consentimento de seus pais ou responsáveis, para evacuá-las de 
áreas onde estejam ocorrendo combates.

b) Pessoas privadas de liberdade  

Além das garantias fundamentais e daquelas conferidas aos 
feridos e enfermos, às pessoas detidas ou internadas por razões 
relacionadas ao conflito armado, serão conferidas todas  as garantias 
com relação à assistência médica, alimentação, higiene, segurança, 
socorro, prática religiosa e condições de trabalho. 

Dispõe o Protocolo que os homens e as mulheres devem 
permanecer separados, exceto os membros da mesma família; que 
a eles deverá ser permitido enviar e receber cartas; que os locais de 
internamento e de detenção não devem situar-se perto da zona de 
combate e que a saúde e integridade física ou mental dos internos 
ou detidos não deverá correr riscos em razão de atos ou omissões 
injustificados.

c) Procedimentos penais

As sentenças somente poderão ser pronunciadas por tribunais que 
ofereçam as garantias essenciais de independência e imparcialidade: o 
acusado será informado sem demora dos detalhes do crime de que é 
acusado, com exclusão da responsabilidade coletiva e da condenação 
por ato ou omissão que, à época em que foi cometido, não constituía 

P. II, 5

P. II, 6
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crime, presunção de inocência, julgamento na presença do acusado, 
ausência de coação para se obter confissões, informação do direito 
de interpor recurso.  Não se imporá a pena de morte àqueles que, 
à época em que foi cometida a infração, contavam com menos de 
dezoito anos de idade, ou às mulheres grávidas e mães de crianças 
pequenas.

d) Não discriminação  

Todas estas garantias deverão ser aplicadas sem qualquer 
distinção desfavorável, sob qualquer pretexto; continuarão  
aplicáveis até o final da privação ou restrição da liberdade.

P.II, 2
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  Missão

  O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma 
organização imparcial, neutra e independente cuja missão 
exclusivamente humanitária é proteger a vida e a dignidade 
das vítimas 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.  

Comitê Internacional da Cruz Vermelha
19, avenue de la Paix
1202 Genebra , Suíça
T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
shop@icrc.org   www.cicr.org
© CICV, janeiro de 2017
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  NORMAS FUNDAMENTAIS DAS CONVENÇÕES DE GENEBRA E DE SEUS PROTOCOLOS 
ADICIONAIS

  O Direito Internacional Humanitário, que visa proteger as vítimas dos conflitos 

armados, está em constante evolução e compõe-se atualmente de cerca de 600 

disposições das Convenções de Genebra e de seus Protocolos Adicionais. De 

maneira clara e concisa, este livro oferece um resumo prático das ferramentas 

fundamentais do Direito Humanitário, sendo precedido por um sumário de sete 

itens, que expoem os elementos principais do direito aplicável nos conflitos 

armados. Destinado especialmente à divulgação, este livro não pretende substituir 

as disposições integrais dos instrumentos internacionais a que se referem as notas 

à margem.
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