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RESUMO 

O Direito internacional dos Conflitos Armados (DICA) se apresenta como o ramo do direito 
internacional público responsável por gerenciar por meio de leis e sanções a intensidade dos conflitos 
armados, objetivando a atenuação dos impactos colaterais causados pelos Estados beligerantes. O jus 
in bello, o direito da guerra, se faz valer de Tratados Internacionais e Princípios para fiscalizar a maneira 
que os conflitos armados são travados atualmente. Com o passar do tempo, a própria frequência dos 
conflitos diminuiu, porém, o impacto colateral causado em não combatentes fizeram com que a 
Organização das Nações Unidas (ONU) iniciasse intervenções em zonas de conflito. Estas 
intervenções criaram os diversos tipos de operações sob a égide da ONU, uma das quais, a Operação 
de Manutenção de Paz. O Brasil participou de maneira ativa da Missão das Nações Unidas para a 
estabilização no Haiti, MINUSTAH, missão de manutenção da paz esta que nos apresentou desafios a 
serem transpostos e lições aprendidas. Este artigo visa levantar algumas lições aprendidas sob a ótica 
das ferramentas de planejamento utilizadas para evitar a inobservância dos preceitos do DICA. Para 
atingir este objetivo, foram realizados pesquisa bibliográfica, duas entrevistas e um questionário. Os 
resultados obtidos demonstram que o Exército Brasileiro está alinhado aos Preceitos do DICA. Foi visto 
também, que o Método de Planejamento do Exército pode ser adaptado para as solucionar os 
problemas miliares das Operações de Manutenção da Paz. 
Palavras-chave: DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS. ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS. OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PAZ. MÉTODO DE PLANEJAMENTO 
DETALHADO DO EXÉRCITO. 

 
RESUMEN 

El Derecho Internacional de los Conflictos Armados, és la rama del derecho internacional 
público responsable de gestionar mediante leyes y sanciones la intensidad de los conflictos armados, 
con el objetivo de reducir los impactos colaterales causados por los estados beligerantes. Jus in bello, 
el derecho de la guerra, hace cumplir los Tratados y Principios Internacionales para supervisar la forma 
en que se libran los conflictos armados. Con el tiempo, la frecuencia de los conflictos ha disminuido, 
pero el impacto colateral en los no combatientes ha llevado a las Naciones Unidas a iniciar 
intervenciones en zonas de conflicto. Estas intervenciones crearon los diversos tipos de operaciones 
paz dirigidas por las Naciones Unidas, una de las cuales fue la Operación de Mantenimiento de la Paz. 
Brasil participó activamente en La Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización del Haiti, 
MINUSTAH, misión de mantenimiento de la paz esta que nos presentó desafíos a superar y lecciones 
aprendidas. Este artículo tiene como objetivo plantear algunas lecciones aprendidas desde la 
perspectiva de las herramientas de planificación utilizadas para evitar el incumplimiento de los 
preceptos del Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Para lograr este objetivo, se realizó 
una búsqueda bibliográfica, dos entrevistas y un cuestionario. Los resultados muestran que el ejército 
brasileño está en línea con los preceptos del Derecho Internacional de los Conflictos Armados. También 
se ha visto que el Método de Planificación del Ejército se puede adaptar para abordar los problemas 

militares de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
Palabras clave: DERECHO INTERNACIONAL DE LOS CONFLICTOS ARMADOS. ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS PAZ. MÉTODO DE 
PLANIFICACIÓN DETALLADA DEL EJÉRCITO. 

                                                 
* Capitão da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2010.  
** Capitão da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2008. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Guerra sempre esteve presente em nossa história, assim como o desejo de 

evitá-la. Com o passar do tempo, acordos e tratados foram firmados entre nações com 

o objetivo de limitar a destruição causada pelos conflitos. Estes tratados são a origem 

do Direito Internacional dos Conflitos Armados, DICA, ramo do direito especializado 

em limitar o emprego da força entre as nações, (BRASIL, 2011, p 13). 

No entanto, para que este ordenamento fosse eivado de eficácia, seria 

necessário que suas normas possuíssem natureza cogente e que a violação aos seus 

termos fosse punida com sanções internacionais. E isto foi feito, na medida em que 

foram instaurados, primeiramente, tribunais penais ad hoc para processar e julgar 

crimes de guerra; e num segundo momento, o Tribunal Penal Internacional (TPI), por 

meio do Estatuto de Roma, o qual consiste em uma corte permanente, voltada para o 

julgamento desses mesmos crimes, e tendo como alicerce o princípio da 

complementaridade, (GOMES, 2017, p 09). 

Neste contexto, o Brasil é inserido no momento em que participa das primeiras 

missões junto à Organização das Nações Unidas, ONU. O interesse brasileiro por 

continuar a operar junto à ONU assim como o aumento da demanda por operações 

de manutenção de paz, fazem do Brasil um importante participante destas operações. 

O Estado Brasileiro tem por característica zelar e respeitar as leis e normas 

internacionais, dessa maneira, o estudo das normas da ONU se faz importante. 

(HAMANN, 2016, p. 100). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Ao se estudar a Teoria do Poder dos Estados, podemos verificar a expressão 

Militar como um componente muito forte do poder de um Estado. O Poder Militar, se 

negligenciado, prejudica o crescimento de outros poderes. Sendo assim: 

“À medida que se consolida e se expande a política de defesa e segurança 
do Brasil, amplia-se também sua influência internacional, em especial pelos 
países em desenvolvimento na América do Sul, na América Central e na 
África, mostrando tendências crescentes de um comportamento 
característico de potência regional”. (ARTIFON, 2017. p. 2) 
 

Entretanto, para buscar esse reconhecimento, o Brasil precisa concordar com as 

normas estabelecidas pela ONU, assim como cooperar com seus esforços de paz 
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mundial. A participação de tropas Brasileiras em Operações de Paz expõe os militares 

brasileiros ao DICA.   

Como todo acordo, o descumprimento de suas normas gera consequências. Ao 

estudarmos o DICA, podemos verificar as normas que o Brasil segue assim como as 

consequências de sua inobservância. Porém, quais são as medidas que podem evitar 

que a tropa sofra essas consequências?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Este artigo visa estudar maneiras de evitar que a inobservância dos preceitos 

estabelecidos pelo DICA ocorram em operações de manutenção de paz por parte dos 

militares do Exército Brasileiro (EB).  

A fim de possibilitar a concretização do objetivo geral de estudo, foram 

elencados objetivos específicos os quais seguem relacionados abaixo: 

a) apresentar os tratados firmados pelo Brasil que podem influenciar no tema;  

b) apresentar os princípios do DICA ligados a operações de manutenção de PAZ; 

c) caracterizar a inobservância dos preceitos do DICA;  

d) apresentar possíveis fatores a serem levantados no planejamento de missões 

de manutenção de paz afim de evitar a inobservância dos preceitos do DICA; e 

e) apresentar possíveis técnicas a serem treinadas com a tropa na sua 

preparação para as missões manutenção de paz. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

A velocidade da transmissão da informação, característica marcante da Era do 

Conhecimento, atrita ainda mais os Estados. Estes, por sua vez, a fim de manter a 

paz, trabalham respeitando o ordenamento jurídico internacional. 

O Brasil como Estado influente, procura também o respeito ao ordenamento 

jurídico internacional, assim como projetar sua influência. Sendo assim, o emprego 

das Forças Armadas (FA) em operações internacionais se tornou recorrente.  

A MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti) 

representa um sucesso brasileiro junto a ONU. Sob comando brasileiro, a missão foi 

concluída com êxito. Este sucesso poderá trazer consigo o crescente emprego de 

tropas do EB em operações de manutenção de paz. Este estudo visa cooperar com 
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estas operações futuras a fim de que sejam bem conduzidas a luz do DICA, 

amparando tanto comandantes e também seus subordinados. 

Com este estudo, pode-se ainda aumentar o banco de dados do Exército 

Brasileiro com informações referentes ao DICA e seus preceitos. Este banco de dados 

poderá colaborar com propostas de novas técnicas e procedimentos em operações 

de manutenção de paz. 

Ademais, este compêndio colabora no balizamento do item Considerações 

Civis no Processo de Integração do Terreno, Condições Climáticas e Meteorológicas, 

Inimigo e Considerações Civis (PITCIC), auxiliando assim a resolução de problemas 

militares em conflitos de amplo espectro. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A fim de colher subsídios que contribuíssem com uma possível solução do 

problema, esta pesquisa contemplou a leitura analítica e fichamento das fontes para 

assim cumprir os objetivos já apresentados e, deste modo, criar um ambiente em que 

seja favorável a solução do problema em questão. 

A plêiade de fontes é ampla, principalmente ao abordar a expressão militar do 

poder do Estado. Sendo assim, foi feita uma seleção, destacando fontes que abordem 

o DICA de maneira mais prática e objetiva principalmente sobre o ponto de vista das 

consequências para a inobservância dos preceitos. Além disso, foram incluídas as 

fontes com experiência no assunto, buscando dentre delas as experiências mais 

atuais com as operações de manutenção de paz. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois as referências obtidas por meio da pesquisa 

bibliográfica de literatura confiável e idônea, seja através de trabalhos feitos por 

juristas renomados, seja através de normas e instruções desenvolvidas por 

instituições brasileiras e internacionais. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade explicativa, dessa 

maneira é possível: identificar os ordenamentos jurídicos internacionais que 

influenciam em operações de manutenção de paz, assim como aprofundar seu 

conhecimento; caracterizar a inobservância dos preceitos do DICA e por fim 

apresentar as consequências da inobservância. 

Ainda, foram realizadas duas entrevistas com oficiais de notório saber, ambos 
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os oficiais são instrutores no Centro Conjunto de Operações de Paz, possuem 

experiência em missões de paz acima da média. Estas entrevistas visaram trazer a 

vivência mais atual sobre o assunto. Ademais, através desta ferramenta foi possível 

balizar as perguntas do questionário também utilizado neste trabalho. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para permitir a solução do problema da pesquisa, inicialmente se definiu termos 

e conceitos o que serviu de base para uma revisão da literatura no período de janeiro 

de 1998 à dezembro de 2018. Esta janela temporal foi colocada de maneira a permitir 

a seleção de documentos mais atuais que incluíssem as operações de manutenção 

de paz mais recentes. Foram incluídos, além deste intervalo, os tratados da ONU, pois 

algum deles mesmo que escritos logo após a Segunda Guerra Mundial, continuam 

sendo importantes para a solução de conflitos até hoje. 

Foram utilizadas as palavras-chave “Direito Internacional dos Conflitos 

Armados, Organização das Nações Unidas, Operações de Manutenção da Paz, 

Método de Planejamento Detalhado do Exército”, juntamente com seus correlatos em 

inglês e espanhol, na base de dados RedeBIE, Pergamum, Lilacs, Scielo, em sítios 

eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), do CCOPAB e da Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português, 

inglês e espanhol. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a operações 

de não-guerra, com enfoque majoritário nas participações das Forças Armadas na 

MINUSTAH. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados ao DICA 

e a participação das Forças Armadas em Operações de Manutenção de Paz; e 

- Regulamentos, Manuais e outros documentos de instrução expeditos pelo 

Ministério da Defesa e Exército Brasileiro que tratem sobre DICA 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam a participação do Brasil em Operações de Observação 

da Paz; e 

- Estudos que abordem ao emprego das Forças Armadas em missões de GLO. 
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2.2 COLETA DE DADOS 

 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, a pesquisa 

continuou a coleta de dados pelos seguintes meios: entrevista e questionário. 

 

2.2.1 ENTREVISTAS 

 

A fim de aumentar o conhecimento teórico e identificar experiências relevantes, 

foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes especialistas, em ordem 

cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

CARLOS ALBERTO DE MORAES CAVALCANTI 
Ten Cel EB 

Instrutor do CCOPAB 

JOÃO MAURÍCIO DIAS LOPES VALDETARO 
Cap EB 

Instrutor do CCOPAB  

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

2.2.2 QUESTIONÁRIO 

 

 O tamanho do universo foi estimado a partir do efetivo de oficiais que 

exerceram a função de comandantes de pelotão e subunidade na MINUSTAH. O 

estudo foi limitado particularmente aos oficiais da arma de Infantaria e Cavalaria, 

oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, pois a sua formação se apresenta 

mais completa e especializada para o comando de pelotões e subunidades de 

fuzileiro, sendo que estes são as peças de manobra das operações de manutenção 

de paz. 

A amostra escolhida para responder o questionário foi restrita a militares que 

exerceram a função de comandantes do escalão pelotão ou subunidade de fuzileiros 

na MINUSTAH. Os comandantes destes escalões cuidam, ao mesmo tempo, do 

planejamento mais detalhado da operação e da execução da mesma, tendo uma visão 

mais fiel da área de operações quando comparados aos oficiais de Estado Maior dos 

Batalhões Brasileiros (BRABAT). 

Sendo assim, utilizou-se dados obtidos nos relatórios das operações e em 

consultas ao CCOPAB, a população a ser estudada foi estimada em 520 militares. 

Com a finalidade de trazer maior confiança as induções, procurou-se alcançar a 
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amostra de 42%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 

220. 

Foram distribuídos questionários para 175 oficiais do EB com experiência de 

comando de Pel Fuz na MINUSTAH e para 45 oficiais do EB com experiência no 

comando de SU Fuz na MINUSTAH.  

O efetivo acima foi obtido considerando 100% da amostra ideal prevista 

(nideal=220), utilizando-se como N o valor de 520 militares. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a 

não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail) para 220 militares que 

atendiam os requisitos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS TRATADOS QUE INFLUENCIAM NO TEMA 

 

O jus in bello (direito na guerra) é vasto e antigo, sendo assim se recorre ao 

MD34-M-03, manual de emprego do direito internacional dos conflitos armados nas 

forças armadas (BRASIL, 2011) que apresenta os tratados que mais influem sobre as 

Operações de Manutenção da Paz em 3 compêndios, conforme segue: 

Direito de Genebra – constituído pelas 4 Convenções de Genebra, que datam 

de 1949, assim como os 2 protocolos adicionais a estas Convenções. A Convenção 

de Genebra focou na proteção e no resguardo das vítimas de conflitos armados. É 

neste tratado em que se apresenta a classificação das vítimas de conflitos armados 

divididos em membros das Forças Armadas, feridos, doentes, náufragos, prisioneiros 

de guerra, população civil e todas as outras pessoas que não participem ou tenham 

deixado de participar das hostilidades. 

Direito de Haia – constituído pelas Convenções de Haia datadas de 1899, 

assim como as suas revisões datadas de 1907, além de tratados internacionais que 

proíbem ou limitam a utilização de arma. O foco deste compêndio é estabelecer os 

direitos e deveres dos Estados beligerantes, além de impor limitações ao dano e 

efeitos criados por meios de emprego militar destes Estados. 

Direito de Nova York – constituído pelas normas geradas no seio da ONU. 

Este vasto e atual compêndio agrega tanto normas que protegem as vítimas de 
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conflitos armados, assim como o direito de Genebra; como também normas que 

limitam a utilização de armas, como o tratado de Haia. Por esta característica, também 

pode ser chamado de direito misto. O fato de apresentar instrumentos atuais que se 

complementam este compêndio se traduz em um sistema aplicável de leis para a 

solução de conflitos armados. 

 

3.2 APRESENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DICA 

 

A fim de estabelecer um ponto de partida apropriado sobre a apresentação dos 

princípios do DICA que influenciam nas operações de paz, recorro novamente a 

definição apresentada no MD34-M-03, manual de emprego do direito internacional dos 

conflitos armados nas forças armadas (BRASIL, 2011), que nos traz estes princípios 

e suas definições:  

Distinção – distinguir os combatentes e não combatentes. Os não combatentes 

são protegidos contra os ataques. Também, distinguir bens de caráter civil e objetivos 

militares. Os bens de caráter civil não devem ser objetos de ataques ou represálias.  

Limitação – o direito das Partes beligerantes na escolha dos meios para causar 

danos ao inimigo não é ilimitado, sendo imperiosa a exclusão de meios e métodos que 

levem ao sofrimento desnecessário e a danos supérfluos.  

Proporcionalidade: a utilização dos meios e métodos de guerra deve ser 

proporcional à vantagem militar concreta e direta. Nenhum alvo, mesmo que militar, 

deve ser atacado se os prejuízos e sofrimento forem maiores que os ganhos militares 

que se espera da ação.  

Necessidade Militar: em todo conflito armado, o uso da força deve 

corresponder à vantagem militar que se pretende obter. As necessidades militares não 

justificam condutas desumanas, tampouco atividades que sejam proibidas pelo DICA.  

Humanidade: o princípio da humanidade proíbe que se provoque sofrimento 

às pessoas e destruição de propriedades, se tais atos não forem necessários para 

obrigar o inimigo a se render. Por isso, são proibidos ataques exclusivamente contra 

civis, o que não impede que, ocasionalmente, algumas vítimas civis sofram danos; 

mas todas as precauções devem ser tomadas para mitigá-los.  

Com a base dos princípios estabelecida, pode-se procurar outros conceitos e 

definições que possam aprofundar estes estudos. Cumprindo essa premissa, 
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aproveita-se para expor alguns conceitos definidos por TRINDADE(1996) que 

seguem:  

Cláusula Martens: este princípio, cuja origem remonta ao ano de 1899, e que 

fora reproduzido nos protocolos adicionais às convenções de Genebra, em 1977, 

preconiza que nas situações não previstas, tanto os combatentes como os civis ficarão 

sob a proteção dos princípios internacionais, de modo que a inexistência de normas 

específicas não anula essa proteção. 

Estatuto Jurídico das Partes: por este princípio o respeito às normas 

humanitárias não reputa no reconhecimento automático de estado conflituoso ou de 

beligerância. Isto se reverte de extrema importância na medida em que evita eventuais 

violações às normas humanitárias, sob o pretexto do não reconhecimento da condição 

de parte num conflito armado. Em face disto, as Convenções de Genebra contemplam 

várias normas dessa natureza em seu corpo, para evitar que posicionamentos 

políticos possam interferir no respeito e aplicação do DIH. 

Princípio da Segurança: este princípio por sua vez, traz diversas garantias 

jurídicas que materializam a prevalência da legalidade, mesmo em situações 

conflituosas. Como garantias, é possível citar a impossibilidade de responsabilizar 

alguém por ato que não cometeu, a impossibilidade de renúncia aos direitos 

conferidos pelas normas humanitárias e a proibição de castigos coletivos e 

represálias. 

Princípio da não discriminação (ou imparcialidade): por este princípio 

entende-se que a imparcialidade deve sempre prevalecer num conflito armado, não 

sendo permitido à parte vitoriosa que tripudie sob a parte vencida. Assim, é vedado 

todo e qualquer tipo de discriminação, seja ela por nacionalidade, sexo, raça, cor, 

religião e opiniões políticas. 

Princípio da inviolabilidade: Este princípio garante a inviolabilidade da vida, 

da integridade física e moral, do bem-estar básico e das convicções religiosas e 

pessoais das vítimas de um conflito armado. 

Princípio da neutralidade: num conflito armado, algumas pessoas se dedicam 

à prestação de ajuda humanitária, tais como os integrantes do Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha, por exemplo. Essas pessoas possuem proteção especial das 

normas humanitárias, não podendo ser encaradas como combatentes propriamente 

ditos. Em razão disto, as mesmas devem se manter neutras no seio do conflito, não 

devendo tomar parte em nenhum dos lados. Assim, mesmo em condição neutra, é 
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permitido a essas pessoas o porte de armamento, desde que seja para defesa 

pessoal. 

Os princípios do DICA se mostram importantes, pois ajudam a preencher as 

lacunas deixadas pelas legislações supracitadas e auxiliam o estudo do tema, assim 

como cooperam na formação de Regras de Engajamento e treino de Táticas, Técnicas 

e Procedimentos (TTP) por parte das tropas que se preparam para estas operações.   

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO DICA 

 

As Operação de Manutenção da Paz são as atividades realizadas por 

componentes terrestres que contam o consentimento das partes em disputa e visam 

supervisionar e melhorar o controle de conflitos. Essas atividades se complementam 

com o vetor político para buscarem juntos uma solução para a paz duradoura EB70-

MC10.219 manual de campanha operações de paz (BRASIL, 2017). 

Para a ONU, as Operações de Manutenção de Paz se configuram em um 

instrumento para obter e manter a paz. Embora não se encontram literalmente 

previstas, encontram respaldo nas entrelinhas da criação da ONU, sob a ótica de 

“solução pacífica de conflitos” (GOMES, 2017). 

Por sua vez, o DICA é vocacionado para o jus in bello (direito da guerra), 

atuando por meio de regulamentações que limitam os meios de emprego militar.  

A uma primeira vista, pode se mostrar controverso utilizar o DICA dentro de um 

contexto de manutenção de paz. Além do mais, a ONU, como organismo 

internacional, não é signatária das leis de cunho humanitário. Entretanto, as normas 

do DICA apresentam status consuetudinário internacional e, por isso, dispensa a 

adesão entre as partes (MAGALHÃES, 2014). Ademais, o princípio do DICA da 

Cláusula Martens ampara os casos não escritos em lei, afim de que as Operações de 

Manutenção de Paz entrem na esfera do DICA (GOMES, 2017). 

Uma vez definida a esfera do Direito em que as Operações de Manutenção da 

Paz se encontram, resta definir a responsabilidade de julgar os chamados “capacetes 

azuis”, sendo assim Magalhães (2014) entende que existe uma divisão sobre a 

responsabilidade do julgamento. A ONU, por estar no controle propriamente dito da 

operação, compartilha então com os países que cedem os militares, por estes serem 

signatários e consequentemente os responsáveis pela instrução das normas. Cabe 

ainda ressaltar que o Tribunal Penal Internacional (TPI) pode assumir a jurisdição 
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sobre os infratores em casos de omissão ou impossibilidades dos agentes 

supracitados.  

O TPI é uma corte independente e permanente fundado no Estatuto de Roma, 

que está vinculado aos sistemas da ONU com a qual se complementa. Assim sendo, 

suas decisões estão alinhadas com as decisões da ONU (manual de emprego do 

direito internacional dos conflitos armados nas forças armadas MD34-M-03 (BRASIL, 

2011). 

O Brasil aceitou a autoridade do TPI ao ratificar o Estatuto de Roma por meio 

do Decreto nº 4388, de 25 de setembro de 2002, se submetendo ao dispositivo legais 

desta corte. A Carta de Política Brasileira está de acordo com o ordenamento jurídico 

internacional nos quais os direitos humanos se encontram amparados. Sendo correto 

afirmar que as inobservâncias aos preceitos do DICA apresentadas pelo TPI devem a 

todo custo ser evitadas por tropas brasileiras em Operações de Manutenção da Paz 

(BRASIL, 2011). 

O TPI, em seu Estatuto, estabelece 4 grupos de crimes, sendo eles: crimes de 

genocídio, crimes contra humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão 

(BRASIL, 2011). 

O crime de genocídio se caracteriza por qualquer ato realizado a fim de destruir 

uma nação, raça, etnia e grupo religioso em seu todo ou em parte. Entre os atos pode-

se citar: matar membros de grupo ou etnia; causar prejuízos à saúde de membros de 

um grupo ou etnia, afligir intencionalmente de maneira premedita a destruição total ou 

parcial de um grupo; impor medidas contraceptivas, impedindo o nascimento do 

grupo; e forçar a transferência de pessoas, principalmente crianças, de um grupo para 

outro (BRASIL, 2011). 

Os crimes contra a humanidade são os atentados contra bens jurídicos 

individuais fundamentais, tais como a vida, a integridade física, a saúde e a liberdade. 

Podendo estes, serem feitos tanto em tempo de paz como em guerra. Assim sendo, 

são crimes contra a humanidade o assassinato, o extermínio, a escravidão, a 

deportação, o deslocamento forçado da população, a detenção arbitrária, a tortura, o 

estupro, a prostituição ou outras formas de abuso sexual, a perseguição por motivos 

religiosos, políticos ou raciais, o sequestro e outros atos desumanos causados em 

massa (BRASIL, 2011). 
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Os crimes de guerra são os atos proibidos pelas normas do DICA ou suas 

omissões, conforme os acordos internacionais entre os Estados-Partes assim como 

princípios e regras estabelecidos por eles (BRASIL, 2011). 

  Por fim os crimes de agressão que se apresentam como atos contra as pessoas 

ou bens protegidos pela Convenção de Genebra e seus Protocolos. Tai como 

homicídio doloso; tortura ou atos inumanos, incluindo os experimentos biológicos; atos 

intencionais que causem grande padecimento ou graves danos à integridade física ou 

à saúde; destruição ou apropriação de bens não justificados por necessidades 

militares e levadas a cabo em grande escala e de forma ilícita e arbitrária; coação de 

prisioneiros de guerra ou de civil a prestar serviços às forças armadas de potência 

inimiga; privação deliberada a um prisioneiro de guerra ou a um civil de seu direito a 

julgamento justo, com as devidas garantias; deportação, translado ou reclusão ilícita 

de um civil; tomadas de civil como refém; emprego de armas tóxicas ou de outras 

armas que ocasionem sofrimentos desnecessários; destruição arbitrária de cidades, 

povos ou aldeias, ou a sua devastação não justificada por necessidades militares; e 

apropriação ou destruição de bens, reconhecidos como patrimônio cultural da 

humanidade, protegidos pela Convenção para Proteção de Bens Culturais de Haia, 

de 1954 (BRASIL, 2011). 

  

3.4 APRESENTAÇÃO DOS POSSÍVEIS FATORES A SEREM LEVANTADOS NO 

PLANEJAMENTO DE MISSÕES DE MANUTENÇÃO DA PAZ 

 

Segundo o EB60-ME-12.401 (BRASIL, 2016), as Considerações Civis 

propriamente ditas, são estudas durante a 1ª Fase do PITCIC, inseridos no contexto 

do estudo da situação e sua compreensão. Com esse escopo, a análise é dividida em 

6 grupos: área, estrutura, capacidades, organizações, pessoas e eventos.  

Área – grupo em que se estuda a divisão político-administrativa assim como a 

definição de áreas de importância econômica, política, religiosa e cultural. Neste 

estudo também se define as áreas de enclaves entre etnias, tribos, políticos, religiosos 

e criminosos. Ademais as rotas de comércio lícito e ilícito são levantadas (BRASIL, 

2016).  

Este estudo se torna importante por, entre outros fatores operacionais, se 

relacionar com o cumprimento do princípio de necessidade militar, pois, ao estudar o 

valor da área, pode se estimar a força que poderá ser empregada a fim de garantir a 
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vantagem militar. O princípio da humanidade, supracitado, tange este grupo, 

principalmente nos estudos de dano colateral, pois cada área suportará níveis 

diferentes de destruição devido as suas prioridades também serem diferentes.  

Por fim este grupo de estudo se relaciona com as medidas que evitam crimes 

de agressão pelos mesmos motivos que evitam a quebra dos princípios de 

humanidade e necessidade militar 

Estrutura – este grupo de estudo foca nas condições dadas pelos postos de 

segurança pública, mídia, estradas pontes, represas, estações e subestações de 

energia, refinarias e locais ligados a distribuição de combustível, reservatório de água, 

sistema de esgoto, hospitais, clínicas, laboratórios, escolas, universidades, igrejas 

mesquitas, bancos, estabelecimentos comerciais e quaisquer outros que influenciem 

na área de operações (BRASIL, 2016). 

A importância deste estudo reforça a relação já estabelecida com os princípios 

de humanidade e necessidade militar, assim como enseja evitar os crimes de 

agressão por parte da tropa. Ainda, verifica-se a relação a princípio da distinção, pois 

com ele se pode definir especificamente as estruturas “não combatentes” e assim 

protegidas.  

Capacidade – este grupo se refere a capacidade da administração do governo 

local em manter o funcionamento dos serviços da área de operações (BRASIL, 2016).  

Este grupo não se relaciona diretamente com o vetor militar das operações de 

paz, a falta de alguma capacidade deve ser suprida por outros vetores da ONU. 

Deixando assim a área de estudo deste artigo 

Organizações - trata-se do estudo voltado para a análise de todos os coletivos 

de pessoas unidos por um ideal ou ideologia, assim como: grupos religiosos, partidos 

políticos, criminosos, sindicatos, centros comunitários, governamentais e não 

governamentais (BRASIL, 2016). 

Este grupo de estudo está ligado com o princípio da neutralidade, pois a análise 

irá identificar todas as organizações presentes na Área de Operações. Desse modo 

qualquer operação conduzida nas proximidades de uma área neutra deve ser evitada, 

ou pelo menos planejada de maneira mais minuciosa. 

População – este grupo de estudo analisa as interações da sociedade na área 

de operações assim como cada estrutura social interage entre si. Além de que 

identifica os indivíduos influentes na área de operações (BRASIL, 2016). 
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Esta análise se liga a todos os princípios do DICA assim como auxilia na 

prevenção de todos os 4 grupos de crime supracitados. 

 Eventos - este grupo de estudo analisa as atividades e costumes que possam 

influenciar na área de operações, tais como: feriados mais significativos e seus 

motivos, eleições, colheitas e celebrações diversas. Além de analisar os desastres, 

naturais ou não, mais comuns (BRASIL, 2016). 

Este grupo se relaciona ao princípio da inviolabilidade, pois convicções 

religiosas e costumes culturais não poderão ser desrespeitados mesmo que 

inconscientemente por parte da tropa. Diferenças culturais sempre existem, uma boa 

análise desses costumes ajudará se preparar para não incorrer em crimes contra a 

humanidade.       

 

3. 5 APRESENTAÇÃO DE POSSÍVEIS TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS PELA 

TROPA 

 

 Ao estudar os preceitos do DICA, nota-se que estes preceitos têm por objetivo 

criar um senso geral, configuram somente uma orientação geral sobre o que deve ser 

feito. Porém, para a tropa que realiza uma Operação de Manutenção da Paz, este 

conceito geral retratado pelo DICA precisa ser aprofundados e traduzidos em técnicas 

para que de fato cumpram os objetivos da operação sem ir de encontro ao DICA. 

 A fim de buscar o conhecimento das técnicas utilizadas para esse tipo de 

Operação, recorre-se as ferramentas de questionário e a entrevistas a oficiais de 

notório saber sobre o assunto.  

 Segundo os entrevistados, o DICA é apresentado aos militares que se 

preparam para integrar um contingente de Operação de Manutenção de Paz. Essa 

instrução é fundamental para o desempenho de todas as funções que compõe o 

efetivo enviado. Normalmente, o contato com o DICA inicia com uma instrução do tipo 

palestra. A primeira sessão visa introduzir o tema e apresentar os principais preceitos 

estabelecidos pelo Exército Brasileiro para este tipo de Operação. Após isso, o 

método de discussão dirigida e estudo de caso podem ser aplicadas aos oficiais e 

sargentos. Para as tropas compostas por cabos e soldados, pode ser utilizado o 

método de demonstração e exercício militar simulado. Estes dois métodos, por serem 

métodos práticos, auxiliam no aprimoramento da execução das ações táticas das 

frações. 
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 Outro aspecto a ser destacado é a importância de um bom planejamento em 

cada operação. A análise do PITCIC se mostra como importante ferramenta, pois 

permite a compreensão do ambiente de operações. Os produtos entregues pela 

análise do PITCIC, aliados ao conhecimento dos Preceitos do DICA e dos crimes 

internacionais, auxiliam na confecção das regras de engajamento no início da missão, 

assim como permitem a execução limpa de possíveis consequências jurídicas.   

 Ambos os entrevistados afirmaram que a principal medida que podem ser 

tomadas a fim de que se evite a inobservância dos Preceitos do DICA é confecção 

das Regras de Engajamento. Este documento, assim que distribuído para a tropa, 

pode ser treinado e executado. Outras medidas irão se basear na ação de comando 

e liderança dos comandantes de pequenas frações. Sendo assim, cresce de 

importância o conhecimento do assunto pelos oficiais e sargento. 

 Após estabelecer, apoiada nas entrevistas, possíveis técnicas utilizadas para 

evitar inobservância dos Preceitos do DICA, chegou a hora de aumentar o alcance 

amostral a fim de valorar e ratificar tais técnicas. 

 Primeiro aspecto a ser destacado foram as técnicas utilizadas para a instrução 

sobre o DICA. O método da palestra foi mais utilizado, sendo que 95% afirmou utilizar 

este método. Merecem destaque os métodos de demonstração e exercício militar, 

com 75% e 65% respectivamente. 

 
GRÁFICO 1 – Métodos de Instrução Utilizados para o Ensino de Preceitos do Direito Internacional do 
Conflitos Armados 
Fonte: O autor 

 
 Seguindo os estudos dos questionários, foi visto que a importância do DICA no 
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entrevistados afirmaram utilizar o PITCIC durante o planejamento de novas missões 

durante a operação. 

 

  

GRÁFICO 2 – A importância do estudo do DICA para o planejamento durante Operações de 
Manutenção da Paz 
Fonte: O autor 
  

No final da entrevista, foi solicitado para que o entrevistado citasse as técnicas 

que utilizou para que sua fração seguisse os Preceitos do DICA. As respostas 

seguiram alinhadas com as respostas já apresentadas. No planejamento, cabe o 

estudo judicioso dos aspectos área, organizações e população. Uma agenda com os 

principais eventos também se apresentou importante. Sobre a ótica da execução, as 

medidas mais utilizadas foram a prática da regra de engajamento da operação e ação 

de comando dentro das pequenas frações. Estas duas técnicas são sinérgicas pois 

boas regras de engajamento são potencializadas pela disciplina da tropa. 

 

GRUPO TÉCNICAS E MEDIDAS ADOTADAS 

AMOSTRA 

1) Distribuição e treino da Regra de Engajamento 

2) Emprego de um memento carregado por todos miliares da fração com 
informações pertinentes ao preceito do DICA. 

3) Manter o estudo dos pontos principais do DICA, principalmente antecedendo 
cada missão, assim como relembrar aos subordinados, principalmente aos 
comandantes de pequena fração, esses pontos principais na ordem de operação 
de cada missão. 
4) Ação de Comando e treino frequente 

5) Planejar as missões utilizando o PITCIC 

TABELA 1: Técnicas e medidas adotadas para evitar a inobservância dos preceitos do DICA.  
Fonte: O autor 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste trabalho, é possível concluir que as questões levantadas neste 

estudo e seus objetivos foram atingidos. Esse tema não é estanque, pois os ambientes 

de emprego são voláteis e incertos. Sendo assim, essa pesquisa aumenta a plêiade 

de informações sobre as maneiras de evitar a inobservância dos preceitos do DICA. 

A revisão da literatura permitiu o entendimento sobre a influência do DICA nas 

Operações de Manutenção de Paz. Partindo de definições simples expressas em 

nossos manuais de emprego em conjunto com as definições de estudiosos do tema, 

foi possível estabelecer a ligação dos preceitos do DICA com o planejamento de 

Operações de Manutenção da Paz.  

Desse modo, continuou-se a pesquisa afim de definir como fatores do aspecto 

Considerações Civis do PITCIC interagem com DICA. Esta interação se mostra 

relevante quando enxergamos o Método de Planejamento Detalhado do Exército 

como ferramenta para o cumprimento de problemas militares diversos. Atualmente, é 

difícil visualizar emprego da Força Terrestre fora de um contexto em que os Preceitos 

do DICA não sejam relevantes. Por isso foi necessário causar este alinhamento entre 

a nossa doutrina de emprego convencional com as técnicas de emprego de tropa em 

Operações de Manutenção de Paz.  

O alinhamento buscado anteriormente, não se dá de maneira perfeita, porém 

nas suas diferenças pode se buscar as melhorias. Sendo assim as pesquisas e 

entrevistas realizadas buscaram apontar as diferenças de abordagem. Ademais, 

foram de grande valia para o entendimento tático do DICA e as maneiras de como 

evitar a quebra de seus preceitos. 

A fim de que os preceitos fossem observados em todas missões, as técnicas 

utilizadas iniciam no começo do treinamento, com a definição da Regra de 

Engajamento. Durante o adestramento da tropa, é fundamental a ação de comando 

dos líderes de pequenas frações com o objetivo de massificar procedimentos corretos. 

Após o início das operações, cresce a importância do planejamento calcado no 

PITCIC para a soluções de problemas militares. Este planejamento deve acompanhar 

as evoluções da Área de Operações, a fim de que os procedimentos continuem a 

evitar a inobservância. De igual forma, a disciplina da tropa deve ser mantida e os 

procedimentos constantemente relembrados por seus comandantes.   

Conclui-se, então, que o estudo desta área do Direito Internacional é de 
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fundamental importância para o cumprimento de missões dos mais diversos 

problemas militares encontrados em Operações de Manutenção da Paz. O nível de 

entendimento do DICA deve ser alto também nos níveis táticos, pois, nesses níveis, o 

tempo de reação é menor. Neste caso, o entendimento claro dos princípios e preceitos 

do DICA norteiam um cumprimento de missão limpo de incidentes jurídicos. Por fim 

deve se procurar compilar o máximo de lições aprendidas a fim de que as Táticas, 

Técnicas e Procedimentos usados para o planejamento se mantenham atualizadas. 
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Convenção de Haia de 1981 + 3 protocolos: limitação do recurso a armas não 
nucleares cruéis ou indiscriminadas.  
 
Convenção de Paris de 1993, sobre a interdição do desenvolvimento, fabricação, 
estocagem e uso de armas químicas.  
 
O Protocolo Adicional III às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, firmado 
em 08 de dezembro de 2005, relativo à adoção do Emblema Cristal Vermelho (Decreto 
nº 7.196 de 01 de junho de 2010 e Decreto Legislativo nº 348, de 26 de junho de 
2009). 
 


