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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

No transcorrer do tempo a humanidade passou por inúmeros conflitos bélicos, neste 
contexto sair vitorioso significava a manutenção da própria vida. Para não sucumbir 
em combate, foram necessários os desenvolvimentos de tecnologias que 
favorecessem a Força armada, aliada a exaustivos treinamentos para que houvesse 
sucesso nas batalhas. Ocorre que no escopo desta busca surgiram, dentre outras 
tecnologias, o desenvolvimento e emprego dos agentes químicos, biológicos, 
radiológicos e nucleares. Fruto do emprego destes agentes verificou-se que até 
mesmo os conflitos bélicos devem ser regulamentados. O trabalho apresenta a 
abordagem histórica dos principais eventos de utilização de agentes químicos, 
biológicos, radiológicos e nucleares e suas consequências nos conflitos armados, bem 
como para o relacionamento entre os Estados após este emprego. Fruto da interação 
dos Estados, surgem as principais regulamentações com as consequências para o 
não cumprimento das mesmas, de forma servir como limitador do poder de agressão 
no conflito. Destaca-se que o descumprimento das normas acarreta consequências 
para o Comandante, que responderá por eventuais crimes perante a uma corte 
designada. Neste contexto cresce de importância que os comandantes de fração 
tenham pleno conhecimento dessas legislações. O objetivo deste trabalho é 
apresentar as considerações dos alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de 
2020, por meio de pesquisa realizada por amostragem com cento e quinze capitães 
alunos e verificar como estes militares se consideram a nível de conhecimento do 
tema proposto e concluir com a necessidade de intensificar os trabalhos no sentido 
de aprimorar o aperfeiçoamento dos Capitães do Exército brasileiro. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: agente químico, agente biológico, artefato nuclear, tratado de não 
proliferação de armas, convenções de Genebra, direitos humanos, direito humanitário, 
OPCW, CPAB, CPAQ, ONU, AIEA, Direito de Nova York, DICA. 

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

In the course of time mankind has gone through countless war conflicts, in this context 
being victorious meant maintaining one's own life. In order not to succumb in combat, 
it was necessary to develop technologies that favored the Armed Forces, together with 
exhaustive training so that the battles could be successful. It happens that in the scope 
of this search, among other technologies, the development and use of chemical, 
biological, radiological and nuclear agents emerged. As a result of the employment of 
these agents, it was found that even war conflicts must be regulated. The work 
presents the historical approach of the main events of use of chemical, biological, 
radiological and nuclear agents and their consequences in armed conflicts, as well as 
for the relationship between States after this employment. As a result of the interaction 
of States, the main regulations appear with the consequences for non-compliance with 
them, in order to serve as a limiter of the power of aggression in the conflict. It is 
noteworthy that the non-compliance with the rules has consequences for the 
Commander, who will answer for possible crimes before a designated court In this 
context, it is of increasing importance that fractional commanders are fully aware of 
these laws. The objective of this work is to present the considerations of the students 
of the Course for the Improvement of Officers of 2020, through a research carried out 
by sampling with one hundred and fifteen student captains and to verify how these 
soldiers consider themselves in terms of knowledge of the proposed theme and 
conclude with the need to intensify work in order to improve the improvement of the 
Captains of the Brazilian Army. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: chemical agent, biological agent, nuclear artifact, non-proliferation treaty, 
Geneva conventions, human rights, humanitarian law, OPCW, CPAB, CPAQ, UN, 
IAEA, New York law, DICA. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No transcorrer da história humana a possibilidade de um conflito armado, bem 

como tê-lo de fato, são uma realidade. A busca pela vitória estimulou o 

desenvolvimento e emprego das mais diversas formas de armas para se alcançar os 

objetivos estabelecidos. Com a sucessão de conflitos os agentes químicos, biológicos, 

radiológicos e nucleares (QBRN) são empregados, mesmo que seus autores não os 

dominassem completamente quanto aos seus efeitos e consequências.  

Durante muitos anos a humanidade utilizou substâncias químicas e meios 

biológicos como armas para alcançarem seus objetivos em meio a um conflito armado 

sem qualquer regulamentação por parte dos Estados ou de organismos 

internacionais. Pode-se verificar relatos históricos que remontam da Idade Antiga 

quando para causar a morte do inimigo eram utilizados cadáveres e raízes venenosas 

para contaminação da água que abastecia determinada região e o emprego de 

animais peçonhentos que uma vez inseridos nas tropas oponentes poderiam causar 

baixas sem demandar grande esforço das tropas que propagavam estes animais 

(FRANÇA; SILVA; DE CASTRO, 2010, p. 86 e 87). 

 Na Idade Média verificam-se relatos do emprego de arsênio por meio de 

fumaça e ainda de maneira rudimentar as tropas realizam o lançamento de corpos 

infectados com a Peste Bubônica para o interior das cidades pretendidas. Ainda na 

Idade Média é expressivo as mortes de indígenas na América Central causadas pela 

varíola, sendo necessário destacar que os espanhóis doavam alguns materiais 

contaminados com o vírus para causar a enfermidade naquela população. (FRANÇA; 

SILVA; DE CASTRO, 2010, p. 87). 

 No Brasil o registro mais antigo revela que os índios Tubinambás empregavam 

agentes lacrimogêneos ao realizar a queima da pimenta, cuja a fumaça forçava os 

inimigos a abandonar suas posições defensivas (FRANÇA; SILVA; DE CASTRO, 

2010, p. 87). 

Em uma realidade mais próxima, a 1ª Guerra Mundial (1ª GM) foi marcada por 

ser um conflito no qual as partes integrantes utilizavam muito as trincheiras para obter 

vantagens no combate. Com essa característica esta grande guerra ficou marcada 

pelo seu pouco movimento, dificuldade de progressão e de conquistar novos objetivos. 

Porém, essas características favoreciam o emprego de agentes químicos de guerra, 

uma vez que o pouco movimento das tropas as tornavam alvos fáceis aos agentes 
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químicos liberados em seu estado gasoso, que possuem densidade maior que a do 

ar e desta forma ao encontrar a trincheira seu efeito era potencializado. Os gases mais 

empregados foram notoriamente o cloro, cianeto, arsênio e fosgênio (FRANÇA; 

SILVA; DE CASTRO, 2010, p.88). 

Na 2ª Guerra Mundial os países beligerantes, fruto das experiências na 1ª GM 

desenvolveram tecnologias de defesa, como máscaras, filtros, roupas especiais, e 

novas armas químicas, a saber: soman, tabun e sarin. Trata-se da primeira geração 

de agentes químicos que atacam o sistema nervoso do combatente, denominados 

neurotóxicos, que são mais letais que os agentes químicos empregados na 1ª GM. 

(FRANÇA; SILVA; DE CASTRO, 2010, p. 88). 

 Naquele momento, ambas as partes já detinham uma grande quantidade de 

armas químicas armazenadas, porém temendo a retaliação do oponente nenhuma 

das partes empregou seus estoques de forma significativa no conflito (FRANÇA; 

SILVA; DE CASTRO, 2010, p. 88). 

Ainda no contexto da 2ª Guerra Mundial (2ª GM), faz-se necessário abordar o 

ataque realizado pelos Estados Unidos da América ao Japão nos dias 06 e 09 de 

agosto de 1945, empregando artefatos nucleares. Pois desta forma será possível 

estabelecer a relação de causa e consequência para a criação dos Organismos e 

Tratados Internacionais no qual o Brasil é signatário (HIPERCULTURA, 2020).  

A busca por desenvolvimento de armas para alcançar a vitória nos campos de 

batalha alcançou a potencialidade de artefatos atômicos. Em 1945 os Estados Unidos 

da América (EUA) testavam sua primeira bomba nuclear. Com o sucesso no 

desenvolvimento dessa tecnologia os EUA exigiram a rendição do Japão, país com o 

qual batalhavam há quatro ano no oceano Pacífico (BBC, 2020).  

 Certo que a rendição não ocorrera os militares dos EUA planejaram qual seria 

o emprego mais eficiente da bomba nuclear para a rendição imediata do Japão. O 

primeiro alvo foi a cidade de Hiroshima, na qual estima-se a perda de até 100 mil vidas 

humanas no dia da explosão e posteriormente a cidade de Nagasaki, onde estima-se 

a perda de até 49 mil vidas no dia da explosão (BBC, 2020). 

Além das consequências imediatas com a perda das vidas, outros danos foram 

causados como devastação total da cidade no raio de aproximadamente 0,36 

quilômetros medidos a partir do local da explosão, consequências aos sobreviventes 

pois foram expostos a altas doses de radiação e estima-se que os efeitos térmicos 
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foram sentidos a aproximadamente onze quilômetros medidos a partir do local da 

explosão causando queimaduras de até terceiro grau nos sobreviventes (BBC, 2020). 

 

Abordado este contexto histórico, aponta-se o esforço em evitar os conflitos e, 

caso não seja possível, que ocorram dentro de leis e parâmetros pré-estabelecidos. 

Neste contexto apresenta-se o Direito Internacional Humanitário (DIH), que no Manual 

de Emprego do Direito internacional dos Conflitos Armados (DICA) nas Forças 

Armadas está descrito: 

 

Esse conjunto de regras e normas permitiu o surgimento de um ramo 
específico do Direito Internacional Público, o Direito Internacional 
Humanitário (DIH), também chamado de Direito da Guerra ou de Direito 
Internacional dos Conflitos Armados (DICA). [...] 
DICA representa um conjunto de normas de proteção dos indivíduos e bens 
nos conflitos armados, além de disciplinar o comportamento dos Estados em 
tais conflitos, no tocante aos métodos e aos meios permitidos pelo Direito, na 
condução das hostilidades (BRASIL, 2011). 

 

Inicialmente, conforme descrito no inciso I do Art. 1º da Constituição da 

República, o Brasil é um país soberano e pauta suas relações internacionais, dentre 

outros princípios, no da igualdade entre os Estados e no da independência nacional, 

conforme Art. 4 – incisos I e V da Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988). 

 Considerando estes aspectos, pode-se concluir que o Estado não se obriga a 

participar ou compor nenhum organismo ou tratados internacionais, porém uma vez 

que soberanamente resolva ingressar, submete-se as normas assinadas (BRASIL, 

1988). 

Uma vez que o Estado tenha ratificado os Instrumentos internacionais o qual 

seja Estado-parte e/ou signatário, uma maneira encontrada para se tornar o DICA 

eficaz, foi a criação o Tribunal Penal Internacional (TPI), que será explorado 

posteriormente neste trabalho, recepcionado primariamente na legislação nacional 

por meio do decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002 (BRASIL, 2002). 

 

1.1 PROBLEMA 

A doutrina, o pessoal e os meios do Exército Brasileiro (EB) estão em constante 

evolução, neste contexto é fundamental destacar que a influência jurídica nos conflitos 

armados com emprego de tropas militares é uma realidade.  
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É possível a certificação dessa premissa ao realizar a observação e análise da 

existência dos mais diversos organismos e instituições internacionais e o fim para o 

qual eles se destinam. A título de exemplo, destaca-se o Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha (CICV), que se descreve da seguinte maneira:  

 

O trabalho do CICV tem como base as Convenções de Genebra de 1949, 
seus Protocolos Adicionais, seus Estatutos – assim como os do Movimento 
Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho – e as resoluções 
das Conferências Internacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 
O CICV é uma organização independente e neutra que assegura a proteção 
humanitária e a assistência às vítimas de conflitos armados e de outras 
situações de violência. Toma iniciativa em resposta a emergências e, ao 
mesmo tempo, promove o respeito ao Direito Internacional Humanitário e sua 
implementação na legislação nacional de um país (CICV, 2020). 

 

Nota-se na citação acima que o CICV destaca que promove o respeito ao DIH 

e acrescenta a implementação na legislação nacional de um país. Sendo as Forças 

Armadas um dos principais alvos destas convenções supracitadas e de outros 

tratados internacionais que serão abordados posteriormente. 

 A necessidade de que não exista qualquer dúvida sobre as condutas tipificadas 

como ilícitos é condição sine qua non para que os Comandantes em todos os níveis 

e os combatentes não concorram com a possibilidade de cometerem, 

inadvertidamente, excessos ou crimes, seja na modalidade dolosa ou culposa. 

Do exposto, questiona-se: os capitães alunos da Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais (ESAO) têm conhecimento dos Tratados Internacionais relacionados ao 

emprego de agentes QBRN que o Brasil ratificou e as consequências individuais 

provenientes do descumprimento destes tratados? 

 

1.2 OBJETIVOS  

O capitão aperfeiçoado pode compor o Estado Maior de uma Unidade ou até 

mesmo ser assessor, mesmo que de forma indireta, de uma Grande Unidade, por isso 

este público é o principal a ser atingido, uma vez que de acordo com o perfil 

profissiográfico exigido ao Capitão aperfeiçoado, as competências profissionais no 

que tange aos objetivos gerais, exige-se:  

 

1) Comandar, chefiar  ou  dirigir OM valor  Unidade  ou  Força-Tarefa  Unidade  
nas  Operações no Amplo Espectro, atuando em ambientes singulares, 
conjuntos, combinados e/ou interagências. 
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2) Executar atividades de assessoramento como membro de EM até o nível 
Grande Comando, para os cargos não privativos de oficiais do QEMA 
(BRASIL, 2020). 
 

Este trabalho tem como objetivo buscar esclarecer possíveis dúvidas acerca da 

evolução do emprego de agentes QBRN nos conflitos armados e suas consequências 

a luz do Direito Internacional dos Conflitos Armados, bem como pretende-se que sirva 

como fonte de pesquisa inicial para um entendimento amplo do DICA, afinal o Direito 

Internacional Público, mesmo quando se restringe aos agentes QBRN, não se esgota 

neste trabalho. 

 Sendo este um assunto dinâmico e com grande velocidade de transformação, 

é necessário advertir que as informações colidas e expostas estão alinhadas com o 

ordenamento jurídico em vigor na data de publicação deste artigo, sendo fundamental 

consultar a legislação em vigor no momento da leitura. 

A fim de possibilitar a concretização do objetivo geral, e o encadeamento lógico 

do pensamento científico, foram elencados objetivos específicos os quais são 

relacionados abaixo: 

a) Identificar as agências e os organismos internacionais relacionados ao tema;  

b) identificar os principais tratados internacionais ratificados pelo Brasil 

relacionados ao tema proposto; 

c) citar as principais convenções internacionais relacionadas ao tema; 

d) demonstrar a forma de recepção da legislação internacional no ordenamento 

jurídico brasileiro; e 

e) comparar a legislação internacional ratificada pelo Brasil com a competência 

do Tribuna Penal Internacional. 

  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A elaboração deste trabalho visa contribuir para a formação intelectual do 

capitão aperfeiçoado do EB. Expor de forma objetiva os principais aspectos a serem 

considerados por ocasião de um assessoramento, ou até mesmo na tomada de 

decisões, a serem executadas pelo Oficial aperfeiçoado. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual, amplamente explorado nos recentes eventos de grande 

visibilidade que aconteceram no Brasil. A relação do emprego de agentes QBRN em 
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combate pode levar a consequências irreversíveis aos que os empregam, bem como 

influenciar de sobremaneira a forma de emprego de diversas frações. 

O trabalho pretende, ainda, alimentar com informações os oficiais assessores 

e decisores a respeito das consequências advindas do descumprimento das leis e 

tratados vigentes no Estado brasileiro e desta forma servir como fonte de pesquisa 

para planejamentos e decisões futuras. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, questionários e discussão de resultados. 

Utilizando o método dedutivo a partir de uma análise geral para particular. 

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

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 

dos questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades dos 

militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista as poucas informações disponíveis sobre o tema dentro do universo abordado. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

O delineamento da pesquisa ocorre com a definição de termos e conceitos, a 

fim de estabelecer os parâmetros e terminologias correto para o melhor entendimento 

acerca do tema abordado. Uma vez que as definições estão bem determinadas, fica 

facilitada a compreensão global do assunto exposto.  

É possível verificar no capítulo introdutório uma abordagem sumária com fatos 

que remontam ao passado distante, Idade Antiga, até acontecimentos mais recentes, 

ocorridos na 2ª GM. Foram abordados acontecimentos julgados relevantes e 

determinantes em cada uma das vertentes, química, biológica e nuclear, de 

abordagem deste Trabalho.  

Foram utilizados as palavras-chaves agente químico, agente biológico, artefato 

nuclear, tratado de não proliferação de armas, convenções de Genebra, direitos 

humanos, direito humanitário, OPCW, CPAB, CPAQ, ONU, AIEA, Direito de Nova 

York na base de dados RedeBIE, Pergamum, Lilacs, Scielo, em sítios eletrônicos de 

pesquisa na internet e na Biblioteca da EsAO. 

Para amparar a pesquisa foram utilizados os Manuais de Emprego do Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA) nas Forças Armadas (MD34-M-03), 

Manual de Campanha Defesa Química Biológica Radiológica e Nuclear (EB70-MC-

10.233), Manual de Campanha Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear nas 

Operações (EB70-MC10.234), Caderno de Instrução de Defesa Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear (EB70-CI-11.409), Constituição da República Federativa do 
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Brasil de 1988, Decreto nº4.388 de 25 de setembro de 2002 (Tribunal Penal 

Internacional), Convenções de Genebra de 1949, a saber: Convenção de Genebra I - 

protege os soldados feridos e enfermos durante a guerra terrestre. Convenção de 

Genebra II - se refere à proteção e aos cuidados dos feridos, doentes e náufragos em 

conflitos armados marítimos. Convenção de Genebra III - diz respeito ao tratamento 

de prisioneiros de guerra. Convenção de Genebra IV – aborda proteção dos civis em 

tempo de guerra. Além das Convenções, destaca-se também seus Protocolos 

Adicionais. Mais especificamente voltados para o tema deste trabalho, faz-se 

necessária a leitura prévia dos seguintes documentos: Convenção sobre Armas 

Biológicas de 1972, Convenção sobre Armas Químicas de 1993, decreto no 2.864, de 

7 de dezembro de 1998, decreto no 2.977, de 1º de março de 1999 e decreto nº 77.374 

de 1 de abril de 1976.  

 

2.1.1 Critério de inclusão e exclusão 

Os critérios de inclusão foram os estudos em português, espanhol ou inglês 

relacionados ao DICA; Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil relacionados aos 

agentes QBRN; e legislações vigente abrangendo a competência, jurisprudência e 

doutrina relacionados ao TPI. 

Os critério de exclusão foram os Tratados internacionais não ratificados pelo 

Brasil relacionados aos agentes QBRN, legislações vigentes sobre competência e 

doutrina do Conselho Internacional de Justiça, e por fim outros estudos publicados em 

idioma diferente dos citados no critério de inclusão. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Para buscar o esclarecimento proposto, para o delineamento da pesquisa 

foram utilizadas para a coleta de dados a pesquisa bibliográfica e documental, além 

da aplicação de um questionário.  

 

2.2.1 Questionário 

Este instrumento da pesquisa foi encaminhado aos capitães alunos que estão 

realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército no ano de 2020. Como 

forma de viabilizar a realização da pesquisa, foi utilizada a ferramenta Google 

Formulário, na qual foram realizadas perguntas julgadas pertinentes ao tema aos 

entrevistados. A distribuição foi realizada por meio do envio do endereço eletrônico da 
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pesquisa, alcançando a participação de 115 militares que encontram-se realizando o 

CAO 2º ano da EsAO, sendo os mesmos das turmas de formação da Academia Militar 

das Agulhas Negras dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 RESULTADOS 

  

Com o objetivo de verificar se o militar possui o conhecimento básico e 

fundamental para o assunto proposto, foi perguntado se tem conhecimento do que 

são agentes QBRN. Na resposta obtida, 93,7% se declaram conhecedores, dos quais 

65,8% completamente e 27,9% afirmam ter pouco conhecimento. Somente 6,3% se 

declaram não conhecer os agentes QBRN, conforme demonstrado no Gráfico 1. 

 

 

 

GRÁFICO 1 – Conhecimento do que são agentes QBRN  
Fonte: O autor 
 
 

Com objetivo de verificar o percentual de militares que se julgam capazes de 

assessorar seu Comandante a respeito dos tratados e convenções internacionais 

relacionados aos agentes QBRN e desta forma deduzir também que o militar não tem 

o conhecimento sobre os referidos tratados, agências e organismos internacionais que 

são os reguladores e promotores relacionados aos agentes QBRN. A resposta obtida 

demonstra que 86,5% se declaram incapazes de assessorar seus Comandantes com 

relação a tratados e convenções internacionais relativas a DQBRN, enquanto 13,5% 
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se declaram capazes de prestar esse assessoramento, conforme demonstrado no 

Gráfico 2. 

 

 

 

GRÁFICO 2 – Condições de assessorar seu Cmt a respeito de Tratados e 
Convenções Internacionais relacionados aos agentes QBRN  
Fonte: O autor 
 

 

Com objetivo de levantar, dentro do universo pesquisado, o conhecimento 

básico sobre o Tribunal Penal Internacional, foi perguntado sobre o Tribunal Penal 

Internacional, se este julga Estados (países) ou pessoas pelas acusações de crimes 

que lhe competem julgar. Com a conclusão deduzida que o militar que não sabe se o 

TPI julga pessoas ou Estado dentro dos limites de sua competência, está alheio as 

possíveis responsabilizações que lhe pode ser atribuída pelo descumprimento dos 

tratados pertinentes ao tema proposto. O resultado obtido 15,9% afirmam ser 

pessoas, 16,8% afirmam ser o Estado, enquanto 67,3% declaram não saber, 

conforme Gráfico 3. 
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GRÁFICO 3 – Conhecimento sobre a competência do TPI relativo ao acusado  
Fonte: O autor 
 

 

Com objetivo de analisar o interesse do militar no tocante ao DICA, foi realizado 

o questionamento da importância do DICA para o Oficial aperfeiçoado. As respostas 

demonstram que 51,8% consideram muito importante, 40,8% consideram importante, 

5,5 % consideram pouco importante e 2,7% consideram desnecessário, conforme 

Gráfico 4. 
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GRÁFICO 4 – Importância do DICA para o Oficial aperfeiçoado  
Fonte: O autor 
 

 

3.2 DISCUSSÃO 

Com os resultados obtidos na pesquisa disponibilizada se concretiza a 

necessidade de esclarecer quais são os organismos, tratados e agências 

internacionais, respeitando sua área de atuação.  

Para isso, serão apresentados, a partir de agora, de forma simples, buscando 

a facilitação do entendimento do leitor e passando a informação necessária, de forma 

objetiva, para que não seja necessário o bacharelato em Direito para a compreensão 

e aplicação das normas apresentadas.  

 

3.2.1 Agências e Organizações Internacionais  

Em posição de destaque encontra-se a Organização das Nações Unidas 

(ONU), criada em 24 de outubro de 1945, tem sua estrutura central em Nova York – 

Estados Unidos da América (EUA), com sedes também em Genebra – Suíça, Viena- 

Áustria e Nairóbi-Quênia, além de vários escritórios espalhados pelo mundo (ONU, 

2020). 
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A ONU foi criada após a 2ª GM, seu objetivo é encontrar uma forma de manter 

a paz entre os países. Foi precedida pela Liga da Nações, uma instituição criada após 

o término da 1ª GM, em 1919, por meio do Tratado de Versalhes. Por não cumprir o 

fim ao qual se destinava, evitar guerras, esta Liga deixou de existir em 1946 devido a 

2ª GM (ONU, 2020).  

A Declaração Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), proclamada em 10 

de dezembro de 1948, originada no âmbito da ONU, que juntamente com uma série 

de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos adotados desde 

1945 expandiram o corpo do direito internacional dos direitos humanos, no qual traz 

relevância para este artigo através da Convenção para a Prevenção e a Repressão 

do Crime de Genocídio de 1948 (ONU, 2020). 

Necessário se faz destacar a importância e relevância dos direitos 

internacionais dos direitos humanos em mediar a relação do Estado com o indivíduo, 

conforme descrito no Manual do DICA das Forças Armadas, MD 34.M-03: 

 

O conceito de Direitos Humanos refere-se à tutela dos direitos fundamentais 
dos indivíduos perante o Estado (relação Estado-indivíduo), tais como o 
direito à vida, à liberdade e aos direitos sociais, políticos, culturais e 
econômicos, que, no conjunto, limitam a possibilidade de arbitrariedade ou a 
exacerbação do conceito de soberania do Estado perante aos seus cidadãos 
(BRASIL, 2011, p.13). 

 

Trabalhando em consonância com a ONU temos a Organization for the 

Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), que nacionalmente é conhecida como 

Organização para Proibição de Armas Químicas (OPAQ). Sua origem remonta da 

Convenção para Proibição de Armas Químicas (CPAQ), ratificada em 29 de abril de 

1997, os países que a ratificaram passaram a compor a OPAQ, sediada em Haia, 

Países-Baixos (ANPAQ, 2020).  

A OPAQ é composta por 190 (cento e noventa) Estados Nacionais membros, 

que representam cerca de 98% tanto da população como da indústria química 

mundial. Seu objetivo é proibir o desenvolvimento, produção, armazenagem e 

utilização de armas químicas, prevendo, igualmente, a destruição das armas químicas 

existentes (ANPAQ, 2020). 

 Para esclarecer as funções da OPAQ, a ONU publicou em seu endereço 

eletrônico no dia 29 de março de 2018 a seguinte referência ao abordar relatos sobre 

a utilização de armas químicas na Síria: 
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A OPAQ é uma organização internacional que trabalha em estreita 
colaboração com a ONU para implementar a Convenção contra a Convenção 
sobre Armas Químicas e eliminar o uso de armas químicas, bem como a 
ameaça de seu uso (ONU, 1998). 
 

A OPAQ ainda tem destacada atuação, alcançando resultados significativos 

como o prêmio Nobel da Paz no ano de 2013, conforme descrito:  

 

A CPAQ criou um complexo e rigoroso sistema de verificação constante de 
declarações e inspeções, entre outras a locais de destruição de armamento 
químico e, na perspetiva da não-proliferação, de produção de substâncias 
químicas relevantes para a Convenção, que mostrou a sua eficácia na 
circunstância de em apenas 17 anos mais de 80% do arsenal químico 
declarado ter sido destruído. Eficácia em prol da paz, do desarmamento e da 
não-proliferação que foi reconhecida pela atribuição à OPAQ, no ano de 
2013, do Prémio Nobel da PAZ (ANPAQ, 2020). 

 

No que se refere ao seguimento biológico, a ONU dá o suporte para o 

andamento das atividades por meio do escritório de apoio denominado International 

Support Unit (ISU). Destaca-se a Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas 

e Toxínicas (CPAB) (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011). A leitura do texto seguinte 

esclarece possíveis dúvidas sobre este seguimento:  

 

Embora armas químicas e biológicas tenham sido tratadas frequentemente 
como um único assunto, ao final dos anos sessenta ficou claro que a proibição 
completa de armas biológicas estava mais adiantada para ser implementada, 
enquanto que a proibição completa das armas químicas ainda continha uma 
série de pontos polêmicos. Os negociadores de Genebra concordaram, 
então, em criar primeiramente uma Convenção para a proibição das armas 
biológicas, que gerou a adoção, em 1971, de uma Convenção de 
desarmamento biológico. A CPAB foi aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, tendo sido aberta para assinatura no dia 10 de abril de 1972 
e entrado em vigor no dia 26 de março de 1975. A CPAB pode ser vista como 
o primeiro passo para o estabelecimento de uma proibição geral de armas 
químicas. O artigo IX desta Convenção continha um compromisso dos 
Estados partes para continuar as negociações com o objetivo de alcançar 
uma proibição efetiva no tocante às armas químicas. Porém, a CPAB não 
teve uma grande eficácia, uma vez que não havia sido definido um regime de 
verificação, sendo que estas negociações somente foram retomadas após a 
conclusão da CPAQ, e ainda não chegaram a um fim (FRANÇA; SILVA; DE 
CASTRO, 2010, p. 89). 

 

Nos seguimentos radiológico e nuclear, verifica-se a Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA), responsável pela inspeção Tratado de Não-Proliferação de 

Armas Nucleares (TNP), de 1968, a AIEA conduz inspeções nos locais para garantir 

que os materiais nucleares sejam utilizados apenas para fins pacíficos. Sua criação 
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data de 1957, após o discurso do Presidente dos Estados Unidos em 1953 chamado 

de “Átomos da Paz” na Assembleia Geral da ONU que estabeleceu a Comissão de 

Energia Atômica das Nações Unidas. O contexto daquele ano era o término da 2ª GM 

e as explosões de bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki (ONU, 2020). O sítio 

da ONU assim explica:  

 

Sob o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), de 1968, a 
AIEA conduz inspeções nos locais para garantir que os materiais nucleares 
sejam utilizados apenas para fins pacíficos. Antes da guerra no Iraque, em 
2003, seus inspetores desempenhavam um papel fundamental para detectar 
e eliminar os programas e capacidades de armas proibidas do Iraque. Em 
2005, a Agência e seu Diretor Geral, Mohamed ElBaradei, receberam o 
Prêmio Nobel da Paz “por seus esforços para prevenir o uso para fins 
militares da energia nuclear e para assegurar que o uso desta energia para 
fins pacíficos seja feito da forma mais segura possível” (ONU, 2020).  

 

3.2.2 Convenções e Tratados Internacionais 

O ordenamento jurídico do Direito Internacional Público é composto pelo Direito 

Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Internacional dos Conflitos Armados 

(DICA). Este busca regular a relação entre Estados, enquanto aquele regula a relação 

do indivíduo com o Estado, conforme descrito no Manual do DICA das Forças 

Armadas (MD 34.M-03, 2011): 

 

O conceito de Direitos Humanos refere-se à tutela dos direitos fundamentais 
dos indivíduos perante o Estado (relação Estado-indivíduo), tais como o 
direito à vida, à liberdade e aos direitos sociais, políticos, culturais e 
econômicos, que, no conjunto, limitam a possibilidade de arbitrariedade ou a 
exacerbação do conceito de soberania do Estado perante aos seus cidadãos. 
Já o conceito de DICA (relação entre Estados) aplica-se somente por ocasião 
de um conflito armado. Contudo, o fundamento de ambos é o mesmo: o 
respeito à integridade física e moral da pessoa (BRASIL, 2011).  

 

Destaca-se ainda as três principais vertentes do Direito Internacional Público 

relativos ao tema proposto: o Direito de Genebra, voltado a proteção das vítimas dos 

conflitos armados; o Direito de Haia, que limita os beligerantes sendo complementado 

por tratados e convenções, e o Direito de Nova York, que constitui um conjunto de 

Normas originadas no âmbito da ONU com objetivo de complementar o Direito de 

Genebra e o Direito de Haia e desta forma ser aplicável aos conflitos armados. 

(Manual do DICA das Forças Armadas - MD 34.M-03, 2011).  
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Baseado nos Direitos de Genebra, Haia e de Nova York, o Brasil é Estado-

Parte de quarenta e quatro Instrumentos referentes ao DICA, conforme descrito no 

anexo A do Manual do DICA das Forças Armadas (MD 34.M-03, 2011). 

 

3.2.3 Recepção na legislação brasileira  

 É necessário destacar que existem fases diversas que devem ser seguidas 

para a validade e aplicabilidade de um tradado internacional no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

Para que um Instrumento internacional tenha validade no Brasil é necessário 

que seja ratificado em conformidade com a Carta Magna brasileira vigente, sendo 

assim, participar da elaboração do texto e assinar um tratado internacional não 

constituem por si força de lei no Ordenamento jurídico brasileiro, conforme prescreve 

os Art. 84-VIII, 21-I e 49-I, tudo da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (BRASIL, 1988). 

 

3.2.4 Tratados e Convenções  

A delimitação relevante para este trabalho, no âmbito dos Instrumentos 

Internacionais será apresentada a seguir de acordo com cada área de interesse, por 

assim saber. 

 São Tratados com relevância em matéria biológica, e portanto com ligação a 

ONU e a CPAB: o Protocolo de Genebra de 17 de junho de 1925 para a Proibição do 

Uso na Guerra de Gases Asfixiantes, Venenosos e outros e de Métodos 

Bacteriológicos de Guerra, recebida e ratificada na legislação nacional por meio do 

decreto nº 67.200, de 15 de setembro de 1970; a Convenção sobre a Proibição do 

Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à 

Base de Toxinas e sua Destruição, feita em Londres, Washington e Moscou em 10 de 

abril de 1972, ratificadas pelo decreto nº 77.374 - de 1 de abril de 1976 (BRASIL, 1976; 

BRASIL, 1970). 

São Tratados com relevância em matéria de agentes químicos, e portanto com 

estreitamento junto a ONU e a OPCW, sendo esse o fiscalizador, o Protocolo de 

Genebra de 17 de junho de 1925 para a Proibição do Uso na Guerra de Gases 

Asfixiantes, Venenosos e outros e de Métodos Bacteriológicos de Guerra, recebida e 

ratificada na legislação nacional por meio do decreto nº 67.200, de 15 de setembro de 
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1970; Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de 

Toxinas e sua Destruição, feita em Londres, Washington e Moscou a 10 de abril de 

1972; Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, 

Estocagem e Uso de Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas 

Existentes no Mundo, assinada em Paris, em 13 de janeiro de 1993, ratificada pelo 

decreto no 2.977, de 1º de março de 1999 (BRASIL, 1970; BRASIL, 1999). 

São Tratados com relevância em matéria de agentes nucleares, com controle 

e fiscalização da AIEA, o Tratado de 1963, que proíbe testes com armas nucleares na 

atmosfera, no espaço cósmico e sob a água, o Tratado sobre a Não-Proliferação de 

Armas Nucleares, assinado em Londres, Moscou e Washington, em 1º de julho de 

1968, ratificado pelo decreto no 2.864, de 7 de dezembro de 1998 (BRASIL, 1998). 

 

3.2.5 Tribunal Penal Internacional e sua competência 

O Tribunal Penal Internacional (TPI) é regido pelo princípio da 

complementariedade que processa e julga apenas indivíduos acusados de crimes de 

genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. O 

Brasil ratificou e assim incorporou sua submissão ao TPI no seu ordenamento jurídico 

por meio do decreto nº 4.488, de 25 de setembro de 2002 e posteriormente incluído 

na Constituição no seu Art.5º- §4º, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 

(ITAMARATY, 2020).   

Dos Crimes que o TPI tem competência, mesmo que de forma complementar, 

para julgar as acusações, destaca-se os crimes de guerra, pois segundo a definição 

do Manual do DICA das Forças Armadas (MD 34.M-03, 2011):  

 

São consideradas crimes de guerra as ações e/ou omissões proibidas pelas 
normas do DICA, segundo os correspondentes acordos internacionais e os 
princípios e regras reconhecidos pelos respectivos Estados-Partes [...]. 
O TPI tem competência para julgar as pessoas que cometam ou ordenem o 
cometimento de atos contra as pessoas ou bens, protegidos pelas 
disposições dos Convênios de Genebra de 1949 e seus Protocolos, ou que 
violem as leis e costumes da guerra, como por exemplo: 
a) homicídio doloso;  
b) tortura ou atos inumanos, incluindo os experimentos biológicos;  
c) atos intencionais que causem grande padecimento ou graves danos à 
integridade física ou à saúde [...] 
i) emprego de armas tóxicas ou de outras armas que ocasionem sofrimentos 
desnecessários (BRASIL, 2011). 
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4 CONCLUSÃO  

 

Ao final deste trabalho, é possível concluir que o objetivo geral foi alcançado 

por meio do cumprimento dos objetivos específicos, pois as agências e os organismos 

internacionais relacionados ao tema foram citadas, os principais tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil relacionados ao tema proposto foram descritos, 

as convenções internacionais foram descritas, a recepção da legislação internacional 

do ordenamento jurídico brasileiro foi demonstrado, a competência do Tribuna Penal 

Internacional foi descrita.  

A revisão da literatura possibilitou o aprofundamento no tema proposto, sendo 

fundamental para que fosse realizada a distinção de fontes relevantes neste trabalho. 

De forma que o assunto é bastante amplo no que tange a legislação internacional, que 

são tratados dos mais diversos campos do saber. Foi possível restringir as fontes 

utilizada especificamente para o emprego de agentes QBRN e a legislação em vigor 

a respeito do tema proposto.  

O questionário apresentado demonstra que, mesmo sem realizar uma 

apuração objetiva sobre os questionamentos propostos, ou seja, as respostas são 

baseadas e como o destinatário do questionário se sente com relação a pergunta feita, 

configurando assim um valor subjetivo. Ainda sim notamos que no universo de Oficiais 

que estão cursando a EsAO no ano de 2020, a maior parte não se julga com o 

conhecimento adequado a respeito do tema proposto.  

Conclui-se que o conhecimento sobre Direito Internacional Público é muito 

importante para o cabedal de conhecimentos do Oficial aperfeiçoado, de forma que 

estes militares sejam capazes de prestar assessoramentos corretos e até mesmo 

tomem decisões no conflito sob o manto da legalidade.  

Por fim, este trabalho deve ser considerado como um instrumento de pesquisa 

complementar aos ensinamentos dos bancos escolares, para a preparação e 

desempenho de funções que requerem esses conhecimentos, pois foram compiladas 

de forma clara e objetiva as legislações relativas ao tema proposto.  

De forma complementar a este Trabalho, seria interessante uma análise mais 

profunda dos casos julgados pelo Tribunal Penal Internacional, criando a 

jurisprudência e revelando o entendimento deste Tribunal de forma a analisar o caso 

concreto. Entende-se também que um novo estudo sobre a Corte Internacional de 

Justiça seria complementar ao atual Trabalho, uma vez que lida com as relações entre 
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Estados e não entre pessoas, servindo assim de forma a tornar o estudo mais 

completo.  
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

ANEXO I 
 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Mili-
tares do Cap QMB Pedro Henrique Almeida da Cruz, cujo tema é Direito Internacional 
dos Conflitos Armados: A Evolução do Emprego de Agentes QBRN e suas Conse-
quências. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsí-
dios para um direcionamento mais preciso de como os Capitães que se encontram no 
CAO 2º ano na EsAO 2020 consideram seus níveis de conhecimento a respeito do 
tema. 

A fim levantar a auto avaliação dos militares, o senhor foi selecionado, dentro 
de um amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos 
a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pes-
quisa, colaborando nos estudos referentes ao seu conhecimento sobre QBRN e sua 
auto avaliação da sua capacidade de assessoramento. Será muito importante, ainda, 
que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema 
e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimen-
tos através dos seguintes contatos: 

Pedro Henrique Almeida da Cruz (Capitão do Quadro de Material Bélico – 
AMAN 2011) 
Celular: (21) 96512-1356 
E-mail: pedrohacruz@hotmail.com  

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Considerando que o senhor é capitão do Exército brasileiro, formado na Aca-
demia Militar das Agulhas Negras entre os anos de 2008 e 2011, e encontra-se 
cursando o CAO 2º ano da EsAO no corrente ano.  

  
 

  

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

 
1. O Sr tem conhecimento do que são agentes QBRN ? 
 
o Sim 
  
o Não 
  
o Muito Pouco  
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2. O Sr teria condições de assessorar seu Cmt a respeito de Tratados E Convenções Inter-
nacionais relacionados aos agentes QBRN ?  
 
o Sim  
 
o Não 
 
 
3. O Tribunal Penal Internacional julga Estados (países) ou pessoas pelas acusações de cri-
mes que lhe competem julgar ? 
 
o Estados  
 
o Pessoas  
 
o Não sei  
 
 
4. Na sua Opinião, qual é a importância do DICA para o Oficial aperfeiçoado ? 
 
 
o Muito importante  
 
o Importante  
 
o Pouco importante  
 
o Desnecessário  
 

 

FECHAMENTO 

 
1. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Obrigado pela participação.  

 

 


