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Defesa civil no direito internacional humanitário 
A defesa civil reflete o esforço realizado pelo direito internacional humanitário (DIH) para 
atenuar perdas, danos e sofrimentos ocasionados na população civil pela dramática evolução 
dos meios e métodos de combate. Esse esforço consolida-se no quadro do Protocolo Adicional 
I de 1977 às Convenções de Genebra de 1949 (Protocolo I) relativo às precauções que devem 
ser tomadas para proteger a população civil contra os efeitos dos ataques. 

Na IV Convenção de Genebra de 1949 relativa à proteção devida às pessoas civis em tempo de 
guerra já se concedia aos organismos de defesa civil e a seu pessoal, bem como as Sociedades 
Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, o direito de prosseguir suas atividades 
sob a ocupação estrangeira. No Protocolo I, a proteção oferecida a essas organizações abarca 
todas as situações de conflito armado internacional. É garantida sua proteção no desempenho 
das tarefas de defesa civil e previsto um emblema distintivo que permite identificá-los. Apesar 
de o Protocolo Adicional II de 1977 às Convenções de Genebra de 1949 não fazer referência 
direta a eles, as normas relativas à defesa civil também devem ser respeitadas em conflitos 
armados não internacionais, em virtude da proteção geral que goza a população civil contra os 
perigos procedentes de operações militares (art. 13, §1º). A defesa civil é, de fato, um 
componente essencial a essa proteção. 

Quais são as tarefas da defesa civil? 

No DIH, a definição de defesa civil baseia-se mais no critério de funções desempenhadas que 
nas estruturas que desempenham essas funções. Assim, o Protocolo I estabelece uma lista de 
tarefas humanitárias cujo objetivo é (art. 61): 

 Proteger a população civil contra os perigos das hostilidades e das catástrofes;  
  Ajuda-la a recuperar-se de seus efeitos imediatos; e  
  Facilitar as condições necessárias para sua sobrevivência. 

A lista conta com 15 tarefas: 

 Alarme;  
  Evacuação;  
  Organização de abrigos;  
  Aplicação das medidas de obscurecimento (blecaute); 
   Salvamento; 



  Serviços sanitários, incluídos primeiros socorros e assistência religiosa;  
  Combate a incêndios;  
  Detecção e sinalização de zonas perigosas;  
  Descontaminação e medidas semelhantes de proteção; 
  Provisão de alojamento e abastecimento de urgência;  
  Ajuda em caso de urgência para o restabelecimento e a manutenção da ordem nas 

zonas danificadas;  
  Medidas de urgência para o restabelecimento de serviços públicos indispensáveis; • 

Serviços funerários de urgência;  
  Assistência na preservação dos bens essenciais a sobrevivência;  
  Atividades complementares necessárias para o desempenho de qualquer das tarefas 

mencionadas. 

Quem participa na defesa civil? 

Os organismos de defesa civil criados por um Estado, seu pessoal ou civis que respondam ao 
chamado de um Estado para desempenhar, sob seu controle, tarefas de defesa civil, são regidos 
pelas disposições do Protocolo I. Estes estarão protegidos desde que estejam exclusivamente 
dedicados a qualquer das tarefas humanitária citadas, mesmo que sua dedicação seja 
temporária. A proteção envolve, do mesmo modo, o pessoal de organizações civis de defesa civil 
de Estados neutros ou de Estados que não sejam Partes em conflito que executem tarefas de 
defesa civil no território de uma Parte em conflito, com o consentimento e sob o controle dessa 
Parte, sendo notificada a cada Parte adversa notificada (art. 64). O mesmo acontece com os 
organismos internacionais de coordenação das atividades de defesa civil, como a Organização 
Internacional da Defesa Civil (OIDC). 

Os membros das forças armadas e de unidades militares também podem desempenhar tarefas 
de defesa civil. Mas somente se beneficiarão da proteção se estão designados de modo 
permanente e exclusivo ao desempenho dessas tarefas, e se cumprem uma série de requisitos 
analisados adiante. 

Proteção dos civis que participam na defesa civil 

Proteção geral 

Os colaboradores civis da defesa civil serão respeitados e protegidos. Terão direito a 
desempenhar suas tarefas de defesa civil, salvo e caso de imperativa necessidade militar (art. 
62, §1º). Essa proteção completa o regime geral de proteção da população civil prevista no art. 
51 do Protocolo I, segundo o qual as pessoas civis não serão objeto de ataque. 

Os edifícios e o material utilizados para fins de defesa civil e os abrigos destinados à população 
civil não poderão ser destruídos nem usados para outros fins, salvo pela Parte a que pertençam 
(art. 62, §3º). Essa proteção completa o regime geral de proteção dos bens de caráter civil 
previsto no art. 52 do Protocolo I. 

Proteção especial nos territórios ocupados 

O Protocolo I contém disposições que complementam as do art. 63 da IV Convenção de Genebra 
sobre a proteção geral nos territórios ocupados. 



Em virtude do Protocolo I (art. 63), as organizações civis de defesa civil receberão da Potência 
ocupante todas as facilidades necessárias para o cumprimento de suas tarefas. Em nenhuma 
circunstância obrigar-se-á seu pessoal a executar atividades que dificultem o cabal cumprimento 
de suas tarefas. Entretanto, a Potência ocupante poderá, por razões de segurança, desarmar o 
pessoal de defesa civil. 

Limites da proteção 

A proteção a qual têm direito as organizações civis de defesa civil, seu pessoal, edifícios, material 
e abrigos, cessará caso cometam ou sejam utilizados para cometer atos prejudiciais ao inimigo 
(art. 65). 

 A fim de evitar interpretações arbitrárias, o Protocolo I estabelece uma lista de atos que não 
são prejudiciais ao inimigo: 

• O fato de que as tarefas de defesa civil se realizem sob a direção ou o controle das autoridades 
militares; 

 • Que o pessoal civil dos serviços de defesa civil coopere com o pessoal militar no cumprimento 
de suas tarefas ou de que se agreguem alguns militares às organizações de defesa civil; 

 • Que se realizem tarefas de defesa civil que possam beneficiar incidentalmente as vítimas 
militares, em particular as que se encontrem fora de combate;  

• Que o pessoal civil dos serviços de defesa civil porte armas leves individuais para os fins de 
manutenção da ordem ou para sua própria defesa. 

Proteção dos militares que participam na defesa civil 

Os membros das Forças Armadas e as unidades militares afetos às organizações de defesa civil 
serão respeitados e protegidos com a condição de (art. 67): 

 Que este pessoal e unidades estejam designados de modo permanente e dedicados 
exclusivamente ao desempenho de quaisquer das tarefas humanitárias; 

  Que desempenhem suas tarefas somente dentro do território nacional de seu Estado;  
  Que não desempenhe nenhuma outra função militar durante o conflito;  
  Que se possa distinguir claramente dos outros membros das forças armadas exibindo 

ostensivamente o emblema distintivo internacional de defesa civil;  
  Que o pessoal e as unidades estejam dotados somente de armas individuais leves com 

o propósito de manter a ordem ou para sua própria defesa;  
  Que esse pessoal não participe diretamente das hostilidades, e que não cometa nem 

seja utilizado para cometer atos prejudiciais a Parte adversa. 

A inobservância da última condição provoca não somente a perda da proteção, mas também 
constitui violação do Protocolo I que as Partes no conflito têm a obrigação de fazer cessar (art. 
85, §1º) e que pode envolver repressão disciplinar ou penal. 

Caso seja capturado, um membro do pessoal militar designado à defesa civil será considerado 
prisioneiro de guerra. Ser-lhe-ão aplicadas as disposições da III Convenção de Genebra de 1949 
relativa aos prisioneiros de guerra. 



Os edifícios e o material designado à defesa civil também deverão estar identificados com o 
emblema distintivo internacional da defesa civil. Os bens designados exclusivamente e de modo 
permanente às tarefas de defesa civil que caiam em poder do inimigo seguirão sujeitos às 
normas da guerra, mas não poderão ser destinados a fins distintos enquanto sejam necessários 
para o desempenho dessas tarefas. 

Identificação 

O emblema distintivo internacional da defesa civil previsto no Protocolo I consiste em um 
triângulo equilátero azul sobre fundo de cor laranja (art. 66 e Anexo I, cap.V). 

O emblema somente servirá para identificar as organizações civis de proteção civil, seu pessoal, 
edifícios e material exclusivamente dedicados ao cumprimento de tarefas humanitárias, assim 
como os abrigos destinados à população civil. As Partes em conflito podem colocar-se de acordo 
sobre o uso de sinais distintivos (luminosos, sirenes) a fim de identificar os serviços de defesa 
civil. 

Com o consentimento do Estado, poderá ser utilizado o emblema distintivo para identificar 
esses serviços em tempo de paz. 

Aplicação no plano nacional 

Já em tempo de paz os Estados tomarão medidas para aplicar as normas relativas à proteção 
civil. 

Mesmo que os Estados não estejam obrigados a modificar suas estruturas de defesa civil em 
tempo de paz, devem garantir seu reconhecimento em tempo de conflito armado. Deveriam 
adaptar as estruturas civis e militares mediante regulamentos para que cumpram as condições 
estipuladas no Protocolo I. Além disso, é conveniente que, voluntariamente, os Estados 
estendam o alcance dessas medidas aos conflitos armados não internacionais. 

A difusão aos membros das forças armadas de suas obrigações para com as pessoas e bens 
assinalados com o emblema internacional da defesa civil é essencial. Os Estados deveriam, 
ademais, garantir que todos os colaboradores da defesa civil conheçam as normas do DIH, em 
particular as que lhe são aplicáveis. 

Será controlado o uso do emblema distintivo para fins de proteção, bem como se prevenirá e 
reprimirá o uso indevido do mesmo (art. 66, §8º), em particular mediante legislação penal. 

FONTE:https://www.icrc.org/por/resources/documents/misc/5yblke.htm 

Legislação no Brasil 

DECRETO Nº 849, DE 25 DE JUNHO DE 1993. 

Promulga os Protocolos I e II de 1977 adicionais às Convenções de Genebra de 1949, 
adotados em 10 de junho de 1977 pela Conferência Diplomática sobre a Reafirmação e 
o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário aplicável aos Conflitos 
Armados. 

C A P Í T U L O VI  

DEFESA CIVIL 



ARTIGO 61 Definições e campo de aplicação 

FONTE:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0849.htm 

 

Legislação Municipal - Campinas 

FONTEhttps://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/decreto/2012/1779/17787/decreto-n-17787-
2012-dispoe-sobre-o-simbolo-do-sistema-municipal-de-protecao-e-defesa-civil-de-campinas-simpdec-
e-da-outras-providencias 

 

 

Apoio à informação sobre desastres para os tomadores 
de decisão 

O IMCC oferece suporte a informações de desastres para os tomadores de decisão das 

estruturas nacionais de defesa civil dos Estados membros da ICDO com as mais 

recentes tecnologias de informação geográfica, que permitem monitorar, avaliar, 

analisar, prevenir e prever desastres naturais e provocados pelo homem. 

FONTE:http://imcc.icdo.org/gis/map 

 

Proteção legal de dados pessoais e restos mortais 
Proteger os dados pessoais de indivíduos é um aspecto essencial da vida das pessoas, 
de sua integridade física e mental e de sua dignidade, o que o torna o assunto de 
importância fundamental para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).  

Esta publicação aborda a discussão sobre proteção de dados na organização, 
principalmente no que concerne às pessoas desaparecidas e aos seus familiares. Além 
disso, pauta a questão da proteção de informações no processo de identificação de 
restos mortais e de dados genéticos. 

FONTE:https://www.icrc.org/data/files/publications/pt/proteccion-de-datos.pdf 

 



 

Planejamento de Continuidade de Negócios 

É fácil preparar o seu negócio para uma emergência 

Por que desenvolver um plano de continuidade de negócios (BCP)? 

A execução de uma empresa pequena ou média mantém você ocupado. Você 
sabe que deve planejar uma interrupção, seja um grande terremoto ou um 
pequeno corte de energia. No entanto, você se esforça para encontrar tempo 
para isso. Nosso  é fácil: as empresas preparadas  são projetadas para um negócio 
como o seu. 

Desenvolvemos um guia e uma ferramenta simplificados para ajudá-lo a obter o 
essencial. Nenhum planejamento complexo ou terminologia. Nós fizemos isso 
fácil! Nosso Guia de empresas preparadas orienta você por 12 etapas simples e 
ajuda você a registrar suas informações em um PDF editável para acessá-lo on-
line ou off-line em seu telefone, tablet ou computador. 

Sua equipe terá ideias valiosas, portanto, inclua-as ao desenvolver seu plano! Isso 
irá ajudá-los a recuperar o seu negócio o mais rápido possível. 

Guia de planejamento 

Este guia irá orientá-lo através de doze etapas para ajudá-lo a desenvolver seu Plano de 
Continuidade de Negócios. As etapas são aplicáveis a qualquer empresa ou organização 
comunitária.  Salve este plano onde você e sua equipe podem acessá-lo após uma 
interrupção. 

FONTE:https://getprepared.nz/assets/Publications/Its-Easy-Businesses.pdf 

 

 

Missões de Manutenção da Paz das Nações Unidas: 
Manual da Unidade de Aviação Militar 
FONTE:http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/89591/United%20Nations%20Peacekeeping%
20Missions%20Military%20Aviation%20Manual.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 

 

Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas: 
Princípios e Diretrizes 
FONTE:http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/89481/2008%20CapstoneDoctrine.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y 

EVENTOS 

 

OMS oferece bolsas para jornalistas na área de segurança 
e prevenção de lesões 

Até 17 de agosto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro Internacional 
para Jornalistas (ICFJ) recebem inscrições para a bolsa 2018 de reportagens sobre 
segurança. Instituições selecionarão propostas de 12 repórteres de todo o mundo para 
financiar sua participação numa conferência em Bangkok sobre prevenção de lesões e 
saúde. 

Durante a 13ª Conferência sobre Prevenção de Lesões e Promoção da Segurança, que 
será realizada de 5 a 7 de novembro, os profissionais de mídia terão um panorama 
geral sobre temas de segurança e saúde pública. Palestras de especialistas da ONU e 
do ICFJ abordarão riscos no trânsito, prevenção de afogamento, lesões em situações 
de violência e outros tópicos. 

Antes do evento, os jornalistas escolhidos serão convidados para uma cúpula prévia, 
realizada nos dias 3 e 4 de novembro, também em Bangkok. 

O programa de bolsas cobrirá todos os custos relacionados à viagem para a 
conferência. Para participar, os candidatos devem ser fluentes em inglês. A seleção 
dará prioridade para os jornalistas de países de baixa ou média renda. O processo de 
escolha dos participantes também dará preferência aos profissionais que ainda não 
participaram de uma cúpula de capacitação da OMS. 

Para se inscrever, os candidatos precisam enviar: 

 Um ensaio (de no máximo 500 palavras) que explique, em detalhe, a sua 
motivação e objetivos para participar do evento. O texto deve incluir as três 



mudanças específicas que o jornalista espera realizar em seu trabalho, como 
resultado da conferência; 

 Pelo menos uma pauta (de 300 a 500 palavras) para um projeto detalhado de 
segurança ou prevenção de lesões que incorpore dados. Os candidatos 
podem se concentrar em seus próprios países. Também podem incluir 
formas de utilizar as ferramentas digitais e as redes sociais para chamar o 
público para um diálogo sobre temas de segurança; 

 Um compromisso em produzir pelo menos três matérias sobre segurança, 
durante e depois da conferência; 

 Uma carta de um editor ou chefe de redação respaldando a participação do 
jornalista no programa de bolsas, demonstrando a compreensão do valor do 
evento e apoio para publicar ou divulgar a cobertura do jornalista sobre a 
conferência e sua pauta; 

 Uma breve biografia (até 300 palavras); 
 Um currículo; 
 Dois exemplos de trabalho focados em segurança ou prevenção de lesões e 

publicados recentemente (depois de 2015). 

A seleção será baseada nos seguintes critérios: qualificações profissionais dos 
jornalistas; experiência relevante, como interesse demonstrado pelo tema; domínio do 
inglês; e respaldo por parte de um chefe de redação. 

Para se candidatar,  

FONTE:https://tfaforms.com/4685988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 

 


