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A guerra é o maior dos crimes, mas não existe agressor que não

disfarce seu crime com pretexto de justiça. (Voltaire)



RESUMO

Este trabalho pretende fazer uma análise acerca dos textos que legislam sobre a
guerra e a proteção da criança em meio aos conflitos armados, a fim de reunir
informações sobre a regra e a aplicabilidade prática desenhada na realidade. Dessa
forma, partindo de uma pesquisa bibliográfica e legislativa, objetiva-se analisar, de
forma sucinta, a evolução e o estágio atual das normas humanitárias internacionais,
partindo de sua origem até a previsão da proteção das crianças. A partir da análise
documental, por meio da observação, é feita uma análise para a aplicabilidade da
mesma em casos práticos. A partir disso pode-se compreender um avanço
satisfatório das normas do jus in bello, mas como insatisfatória a atuação dos
Estados e grupos militares na observância da norma internacional e sua
aplicabilidade na proteção das crianças. Como base teórica para a realização deste
trabalho, utilizam-se as obras de Swinarski (1991, 1997), Deyra (2001), Rezek
(2002), Ferreira (2014), Borges (2006), Cinelli (2016) e Riva (2012).

Palavras-chave: Direito Internacional Humanitário. Direitos Humanos. Conflitos
armados. Criança-soldado.
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ABSTRACT

This paper intends to analyze the texts that legislate on war and child protection in
the midst of armed conflicts, in order to gather information about the rule and its
practical applicability in reality. Thus, starting from a bibliographic and legislative
research, the objective is to analyze, in a succinct way, the evolution and the current
stage of international humanitarian norms, starting from its origin until the prediction
of the protection of children. From the documentary analysis, through observation, an
analysis is made for its applicability in practical cases. From this, one can understand
a satisfactory advance of the rules of jus in bello, but as unsatisfactory the
performance of States and military groups in observance of the international standard
and its applicability in the protection of children. As a theoretical basis for the
realization of this work, they are used as works by Swinarski (1991, 1997), Deyra
(2001), Rezek (2002), Ferreira (2014), Borges (2006), Cinelli (2016) and Riva (2012).

Keywords: International Humanitarian Law. Human Rights. Armed conflicts. Child
Soldier.
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1 Considerações Iniciais

O valor da vida humana é uma grandeza incalculável. Isso deveria ser

consenso em todo o mundo, mas frequentemente interesses políticos ameaçam a

integridade das pessoas e os governos não fazem uso de todos os recursos

possíveis e necessários para preservá-la. Ao passo que inovações na tecnologia

produzem armas cada vez mais potentes, não somente com um poder maior de

destruição, mas também com requintes de crueldade, a discussão sobre limites na

guerra torna-se mais importante. As crianças não estão longe dessa realidade, então

o quanto será que estão protegidas? Até que ponto os estados tomam medidas para

garantir a segurança de suas crianças? 

Tendo isso em mente, será feita uma pesquisa acerca dos textos que legislam

sobre a guerra e a proteção da criança em meio aos conflitos armados, relacionados

a situações conflituosas, a fim de reunir informações sobre a regra e a prática

desenhada na realidade. Ou seja, o trabalho tem como objetivos alargar a discussão

sobre jus in bello e sua aplicabilidade e, com isso, fazer uma análise sobre o grau de

proteção das crianças por parte da legislação no direito internacional humanitário e

avaliar o grau de comprometimento prático dos estados com essa legislação

internacional, a fim de medir o nível de proteção que recebem de fato.

Para atender aos objetivos do trabalho, optou-se por uma pesquisa

qualitativa, seguindo uma abordagem que permitisse uma análise de dados

registrados ao longo do tempo. Com um propósito de avaliar a qualidade da

discussão, ou seja, grau de aprofundamento nas questões relacionadas à atuação

dos países na guerra, bem como a riqueza ou a pobreza de detalhes ao legislar

sobre o assunto, para perceber possíveis lacunas, realizou-se, como primeiro passo,

uma revisão literária feita a partir do estudo de textos de doutrinas e legislações

internacionais que auxiliassem no entendimento da evolução da área do direito

internacional humanitário. 

Para tanto, o material selecionado em primeira análise contou com

documentos como tratados gerais de direito internacional humanitário e tratados

específicos à proteção da criança, além da doutrina. A seleção desses textos

ocorreu seguindo os critérios de relevância, pois são escassos os materiais acerca

do assunto, sendo utilizados todos os materiais encontrados com pertinência

temática. Nesse ponto, a pesquisa é dotada de um caráter predominantemente
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exploratório. Ainda que o assunto geral não seja algo desconhecido, muito menos

novo, o movimento de legislação é relativamente novo e incompleto, o que justifica

tal abordagem, uma vez que os estudos exploratórios buscam identificar conceitos

importantes para a compreensão de uma área que não é suficientemente estudada,

comparado à seriedade do tema. O objetivo dessa fase da pesquisa é examinar a

evolução das leis que regem o jus in bello, com um olhar enfático para a proteção da

criança, buscando alcançar uma maior clareza quanto ao assunto. 

A partir dessa análise documental, surgiu a reflexão quanto à aplicabilidade

dessas leis. Ainda que haja literatura que regule o comportamento em guerra, não

necessariamente a prática reflete sua aplicabilidade hodiernamente, uma vez que o

formato da guerra evoluiu desde o início da concepção das normas. Para sanar essa

dúvida, foram selecionados três casos de conflito armado para tecer uma

comparação entre o exercício da guerra e a norma. As informações sobre esses

exemplos foram obtidas por meio de notícias, livros, sites de organizações não

governamentais e órgãos internacionais, e os casos foram selecionados buscando

diferentes quadros situacionais de conflitos, para melhor análise da perspectiva

geral. 

Essa fase da pesquisa, também com enfoque qualitativo, preocupa-se em

extrair significados dos dados obtidos a partir da observação dos casos eleitos.

Contando com um estudo de descrição das amostras, há intenção de definir as

dimensões e particularidades do fenômeno da guerra no século XXI, entendendo se

a atuação dos países segue o que é estabelecido por tratados, avaliando, com base

na análise desenvolvida anteriormente, o cumprimento – ou falta de cumprimento –

dos deveres e os reflexos das decisões estatais.

A pesquisa se justifica principalmente pela urgência da discussão. Os casos

selecionados são conflitos ainda em andamento, de modo que o número de vítimas

não cessa de crescer. Devido ao teor de importância que o tema carrega e ao fato

de não haver expectativa de resolução em um futuro próximo, torna-se indispensável

avaliar a precisão e eficiência das leis de que a sociedade dispõe, além de sua

aplicabilidade e o cumprimento por parte dos Estados de seus deveres. Além disso,

manter vivo o debate é uma forma de popularizar o tema, trazendo à tona essa

realidade que não recebe o enfoque necessário, como é o caso do menor soldado,

que não é de conhecimento geral. Com isso, torna-se relevante o estudo desse

assunto para poder gerar contribuição acerca desse tema humanitário.
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PARTE I - IDEIAS GERAIS DIREITO HUMANITÁRIO: GUERRA CONFLITO
HUMANO

1  A construção base do Direito Humanitário Internacional por meio das
Memórias de Solferino e a Cruz Vermelha e Crescente Vermelho

A discussão a respeito da guerra, assim como a existência da própria, já é

prosaica na história dos povos. Líderes e estudiosos já versam sobre conflitos há

milênios. A Estratégia Militar de Sun Tzu1, tratado militar do século IV a.C., já falava

sobre a proteção de prisioneiros de guerra. Entretanto, o Direito Internacional

Humanitário como hoje é concebido, normatizado e internacionalizado, é recente,

estando diretamente ligado a atores internacionais não estatais de grande impacto

no movimento de normatização das guerras.

Henry Dunant, suíço idealizador do Movimento Internacional da Cruz

Vermelha e da Crescente Vermelho, é tido pela doutrina como criador do Direito

Internacional Humanitário. Ainda jovem, presenciou a batalha de Solferino, combate

entre franceses, sardo-piemonteses e austríacos, resultado 40.000 vítimas ao final

de um dia de conflito, entre mortos e feridos. Deyra faz uma análise do conflito no

relato:

A batalha travada nesta cidade entre as forças armadas
franco-italiana e prussa causou cerca de 40 000 mortos, dos quais
60% morreram no seguimento de ferimentos que os serviços
sanitários das forças armadas – constituídos por um médico para
cada 500 feridos – não puderam tratar.

Dunant publicou Un souvenir de Solférino, livro o qual relata as cenas

presenciadas no conflito de Solferino. Seu relato foi marcante por verbalizar a

guerra, de forma a passar a realidade crua dos conflitos para aqueles que ainda não

haviam sido atingidos por tal mazela. O livro conta também com propostas de

Dunant para evitar o surgimento de situações beligerantes, como a criação de

sociedades de socorro privadas, as quais atuariam nos locais de conflito

independentemente do vínculo com qualquer das partes, e a aprovação de um

tratado internacional que facilitasse a sua atuação. A importância da obra repercutiu,

recebendo análises como a de Borges:

1 Direito Internacional da Guerra. Luciano Vaz Ferreira
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A publicação de Lembrança de Solferino marcou o início de um
breve período em que Dunant alcançou o auge da sua carreira. Sua
proposta de que sociedades de voluntários treinados fossem
organizadas em todos os países com vistas a ajudar a cuidar dos
combatentes feridos em tempos de guerra foi endossada com
entusiasmo por muitas pessoas. Além disso, sua ideia de estabelecer
um tratado internacional entre as nações a fim de garantir um
tratamento mais humano para os feridos despertou um interesse
considerável. Dunant viajou para muitas capitais da Europa. Todas as
portas estavam abertas para ele, o que lhe permitiu conversar
diretamente com muitas pessoas influentes. Membros da realeza e
homens do povo escutaram-no respeitosamente quando explicava
suas propostas. (BORGES, 2006, p.10)

A partir dos eventos relatados, nesta mesma época, Dunant funda o “Comitê

Internacional de Ajuda aos Feridos”, grupo que futuramente se transformaria no

Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ainda destaca Borges:

Dessa forma, o mesmo Dunant funda, com um grupo de cinco
pessoas, o chamado “Comitê Internacional de Ajuda aos Feridos”,
que mais tarde – em 1880 – seria transformado no “Comitê
Internacional da Cruz Vermelha – CICV”. Em agosto de 1863 o
Comitê, com a ajuda do governo suíço, decide convocar uma
conferência diplomática, que se reúne um ano depois e dá origem ao
primeiro tratado internacional do Direito Internacional Humanitário: a
Convenção de Genebra para melhorar a sorte dos militares feridos
em campanha. (BORGES, 2006, p.10)

Dunant foi o idealizador, além de o primeiro difusor, das ideias que hoje

servem como pilares do Direito Internacional Humanitário. A atuação do Comitê

Internacional da Cruz Vermelha (CICV) foi, desde o princípio, única. Swinarski (1997,

p.21), ex-consultor jurídico da CICV, destaca que, além de atuar em prol da

convocação da Conferência que aprovou a Convenção de 1864, durante a primeira

guerra mundial, o CICV empreendeu uma ampla ação em favor da proteção e da

assistência aos prisioneiros de guerra, sendo que essa competência só lhe foi

conferida em 1929. Sua atuação na Segunda Guerra Mundial também foi além de

sua competência convencional, que só lhe foi conferida em 1949 pela IV Convenção

de Genebra. O CICV atua em uma constante de desenvolvimento em prol do Direito

de Genebra, antecedendo em sua atuação a aprovação dos instrumentos

internacionais nos quais é fundamentada. 

A Conferência de Genebra de 1864, convocada pelo Comitê Internacional de

Ajuda aos Feridos, foi a primeira na história a ter Estados elaborando um acordo, o

qual ainda era aberto à ratificação universal, para limitar e regular a guerra. O

principal resultado da conferência foi a criação da “Convenção de Genebra para a
8



Melhoria das Condições dos Feridos e Enfermos dos Exércitos em Campanha”.

Borges (2006) define que, a partir dessa conferência, estaria criada então, a base

axiológica e institucional sobre a qual se desenvolveria o direito internacional

humanitário.

2 Aparecimento humano na guerra: as Convenções Internacionais como
instrumento jurídico para definir limites aos conflitos.

2.1 Breve análise da 1ª Convenção de Genebra

A partir dos esforços de Dunant e do seu grupo, surge a primeira Conferência

de Genebra em 1864, a qual deu, como fruto, em 22 de agosto de 1864, a

“Convenção de Genebra para a Melhoria das Condições dos Feridos e Enfermos

dos Exércitos em campanha”. A convenção de 1864 foi pioneira no aspecto

humanitário, de forma a prever o repatriamento e a assistência de combatentes

inimigos feridos, assim como a proteção do componente médico no campo de

batalha. Na análise de Swinarski, ele destaca:

A convenção de 1864 constitui a outorga da proteção do direito
internacional a toda uma categoria de vítimas como tal. Além disso,
representa a limitação da soberania do Estado na condução das
hostilidades no tocante aos indivíduos que estejam envolvidos nas
mesmas. Trata-se, em ambos os casos, de medidas de proteção, das
quais a primeira é o dever que os Estados em guerra têm de tomar
certas iniciativas para com as vítimas do conflito armado, enquanto
que a segunda é uma limitação imposta pelo direito internacional
pública à absoluta “ratione personae”, ou seja, em relação ao
indivíduo. (SWINARSKI, 1997, p. 15)

Nota-se que a convenção de 1864 está focada nos combatentes, de forma

que ainda não se tem uma devida atenção aos civis, quiçá às crianças e suas

necessidades especiais. A única proteção guarnecida pela convenção aos populares

é prevista no artigo 5°:

Art. 5° - Os habitantes do país, os quais socorrem os feridos, serão
respeitados e permanecerão livres. Os generais das Potências
beligerantes terão por missão prevenir os habitantes do apelo assim
feito ao seu sentimento de humanidade e da neutralidade que lhe é
conseqüente. Todo ferido, recolhido e tratado numa casa particular,
conferirá salvaguarda a esta última. O habitante que recolher feridos
em sua casa será dispensado de elogiar as tropas, assim como de
pagar uma parte dos tributos de guerra que lhe seriam impostos.

A proteção prevista para os habitantes é direcionada para aqueles que

socorressem feridos, de forma que os civis que tratassem um ferido em sua casa
9



teriam a salvaguarda da convenção. É preciso destacar que, apesar da falta de

respaldo para a população civil em geral, não há como ignorar o avanço humanitário

que a convenção representa, principalmente por se considerar que foi o primeiro

documento a tentar legislar o conflito. A guerra, que antes não encontrava limite em

seus acontecimentos, agora tinha normas positivadas garantindo a proteção do

contingente médico e dos feridos.

2.2 – A manutenção humanitária com a Primeira e Segunda Conferência de
Haia – 1899; 1907

Por conseguinte, há a Primeira Conferência Internacional de paz, a qual

ocorreu em Haia, de 18 de maio a 19 de julho de 1899. Segundo análise de Celso

Lafer (2018), a Primeira Conferência de Haia foi expressão da “idéia a realizar” de

um pacifismo ativo, voltado para uma ação sobre os meios de obter a paz, seja pelo

estímulo à solução pacífica de controvérsias para, deste modo, evitar a guerra, seja

pelo desarmamento para, desta maneira, afastar a sua possibilidade. Buscava,

igualmente, ampliar a disciplina jurídica do uso da força nos conflitos bélicos – o jus

in bello – do direito humanitário. A conferência teve como resultado importantes

convenções e declarações, todas de aspecto humanitário e, como a primeira

Convenção de Genebra, ainda sendo direcionada para os combatentes, não se

atendo à proteção dos não envolvidos no conflito, como define Deyra (2010), de

modo que se deve considerar o Direito da Haia na perspectiva da restrição dos

direitos dos combatentes. 

Dessa forma, tratou-se principalmente do meio jurídico positivado como

instrumento de solução de controvérsias, da proibição de armas – de forma a proibir

determinadas armas que teriam como propósito infligir sofrimento excessivo e

desnecessário ao combatente –, além da extensão e manutenção dos princípios da

primeira Convenção de Genebra. Os documentos frutos da conferência foram: a

convenção para a solução pacífica de conflitos internacionais; a convenção

concernente às leis e usos da guerra terrestre; a convenção para a aplicação à

guerra marítima dos princípios da Convenção de Genebra de 22 Agosto de 1864; a

declaração de proibição de lançamento de projéteis e explosivos, dos balões ou por

outros novos meios semelhantes; a declaração de proibição de projéteis que

tivessem por fim único espalhar gases asfixiantes ou deletérios; e a declaração de
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proibição do emprego de balas que se dilatam ou se achatam facilmente dentro do

corpo humano.

Na análise de Laffer:

Como se verifica, a Conferência da Haia de 1899 deu passos muito
importantes no campo da codificação do tratamento jurídico da
solução pacífica de controvérsias e avançou em matéria de direito
humanitário, seja concebendo normas voltadas para limitar os meios
e métodos de combate, seja dando desenvolvimento às ligadas à
Cruz Vermelha, direcionadas para a proteção internacional das
vítimas de conflitos armados. (LAFER, 2018, p.941).

A primeira Conferência de Haia acarretou também na atualização da

Convenção de Genebra, quando em 1906, segundo Swinarski (1997), a Convenção

de 1864 foi ampliada e complementada para adaptar-se às novas regras das

Convenções de Haia de 1899.

A Segunda Conferência de Paz foi realizada de 15 de junho a 19 de outubro

de 1907. Foram 13 as convenções que se originaram na referida conferência;

segundo Rezek (2002), tais convenções exprimem o chamado “direito da Haia” ou

direito da guerra propriamente dito – por oposição ao “direito de Genebra” ou direito

humanitário. Rezek destaca ainda que entre as normas destas convenções, algumas

poderiam se agrupar em torno dos princípios de limites da ratione personae, ratione

loci e ratione conditionis. O princípio dos limites ratione personae se refere à

distinção entre combatentes e não combatentes, sendo os não combatentes

poupados de qualquer ofensa ou ameaça; o princípio da ratione loci por sua vez

trata da distinção de objetivos militares e objetos civis, sendo proibido o ataque a

objetos civis, como hospitais e escolas; já os limites da ratione conditionis tratam da

proibição de ataques que suscitam o sofrimento excessivo dos combatentes

inimigos. Esses princípios formam uma base importante do Direito Humanitário, em

que finalmente se enxerga a proteção daqueles que não fazem parte do conflito,

havendo uma valorização da pessoa humana e sendo um divisor de águas em

aspectos humanitários. A Segunda Conferência de Paz foi um marco, de forma que

conclui Laffer:

Como se verifica pelo enunciado das Convenções, Declaração e
votos, a Segunda Conferência da Haia aprofundou a “ideia a realizar”
de um pacifismo ativo, lastreado em normas jurídicas negociadas
que levavam em conta uma visão do bem-estar da humanidade que

11



ia além das tradicionais preocupações de uma sociedade
internacional interestatal. (LAFER, 2018, p. 952).

2.3 O Tribunal de Nuremberg e a Guerra Total

Como constata Rezek (2002, p. 368), a segunda guerra mundial foi áspera, a

ponto de haver diversas violações do próprio jus in bello, recurso que visava garantir

um padrão mínimo de humanidade por parte dos Estados como atores na

confrontação armada. 

Com o fim da segunda guerra mundial e com a revelação das práticas hostis

executadas pelos nazistas contra seu próprio povo, houve a elaboração do Tribunal

de Nuremberg. O tribunal foi previsto no Acordo de Londres de 1945, realizado pela

França, Grã Bretanha, Estados Unidos da América e a antiga União das Repúblicas

Socialistas Soviéticas.

Nas observações de Jacob e Amaral (2014) o tribunal tem sua importância

por ser o primeiro a responsabilizar o indivíduo no plano internacional, julgando

indivíduos do alto escalão do partido nazista, não se deixando afetar por sua posição

política. Sua competência envolvia crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes

contra a humanidade.

O tribunal de Nuremberg também abordou o conceito de Guerra Total,

apresentada na defesa do marechal nazista Hermann Göring, o qual justificou as

ações do Reich alemão em suas ações no exterior com o conceito de “Guerra Total”,

a qual viria a tornar prescrita todas as normas do direito internacional público,

incluindo do direito internacional humanitário. Rezek faz uma análise da referida

Guerra Total neste contexto:

Esse entendimento doutrinário de que a guerra de alcance tende a
produzir sobre o direito das gentes efeito semelhante ao da
revolução numa ordem jurídica interna – assumindo os vencedores a
prerrogativa de ditar nova ordem – aparecera antes no Memorandum
O. K. W., de 1° de outubro de 1938, e não apenas os alemães o
compartilhavam. Winston Churchill, falando à Câmara dos Comuns
em 22 de fevereiro de 1944, prenciara a vitória aliada e a rendição
incondicional de seus inimigos, e terminara por garantir que as
nações vitoriosas “teriam as mãos inteiramente livres no fim das
hostilidades, e não estariam vinculadas por qualquer compromisso
de ordem jurídica ante a Alemanha e seus aliados, devendo
subordinar-se apenas às suas obrigações de ordem moral para com
a civilização. (REZEK, 2002, p. 369)

Embora ainda haja discussões a respeito da possibilidade de ações de um

país diante da ameaça a sua soberania ameaçada, o conceito de Guerra Total é
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considerado vencido pela doutrina, uma vez que a ordem jurídica internacional, no

que tange ao jus in bello, tem sua abrangência definida para conflitos internacionais

e nacionais, independente de suas dimensões.

3 O DIREITO HUMANITÁRIO INTERNACIONAL E A CRIANÇA

3.1 Breve análise da Convenção de 1949

As Convenções de Genebra e seus Protocolos Adicionais são os tratados

principais para o tema aqui discutido, além de serem os mais relevantes no Direito

Humanitário Internacional. Após 85 anos da Primeira Convenção, que tinha como

centro o soldado, a extensão da proteção deixa de ficar restringida ao combatente,

ao passo que civis, profissionais de saúde, organizações humanitárias e os que

deixam de combater passam a ter sua proteção respaldada pela convenção. O

Direito Humanitário dá um passo definitivo em direção aos direitos humanos, do

conceito de pessoa humana, sua dignidade e os deveres de sua proteção.

Sobre sua elaboração, Borges (2006) relata que após o caótico desfecho da

2ª Guerra Mundial, graças ao estímulo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é

convocada pelo Conselho Federal Suíço uma conferência diplomática para elaborar

Convenções internacionais destinadas a proteger as vítimas da guerra, essa

conferência vem a ser realizada em Genebra, no ano de 1949. No dia 12 de Agosto

de 1949, a Conferência adotou as quatro novas convenções, as quais vieram para

substituir as elaboradas em 1929.

3.2 O conflito não internacional e o Artigo 3°

As quatro convenções elaboradas em Genebra no ano de 1949 versam, cada

qual, sobre determinada área do conflito, entretanto há algumas disposições em

comum. Na atualidade, há uma maior relevância quando se trata do artigo 3°.

Presente em todas as quatro convenções, este artigo foi uma resposta para a falta

de consenso a respeito da aplicabilidade das convenções para conflitos não

internacionais. Esse artigo foi elaborado por forte influência da Guerra Civil

Espanhola, conflito interno em território Espanhol ocorrido entre 1936 e 1939.

Borges (2006) relata que nesse período ficou evidente que as atrocidades cometidas

em âmbito interno são as mesmas, se não piores, do que aquelas de um conflito

entre Estados.
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Nas últimas décadas, os conflitos não-internacionais foram, e continuam

sendo, maioria entre os conflitos armados. Desta forma, o artigo 3° ganhou um

notório destaque, que não era previsto quando elaborado. O artigo assumiu tal

importância que a Corte Internacional de Justiça, em decisão proferida no caso entre

Nicarágua e Estados Unidos, constatou que as normas de proteção do art. 3° são

consideradas atualmente como “expressão de considerações elementares da

humanidade”, CIJ (Caso das atividades militares e paramilitares na e contra a

Nicarágua, decisão de 27 de junho de 1986 – mérito - §218).

O artigo 3° abarca todo conflito armado que não apresente um caráter

internacional e que ocorra no território dos signatários, prevendo a obrigação dos

mesmos de atuar nos conflitos internos, mesmo os que o governo não seja parte.

Em seus incisos, o artigo prevê o tratamento com humanidade sem qualquer forma

de discriminação, sendo proibidas as ofensas contra a vida e a integridade física, as

torturas e os tratamentos cruéis, a tomada de reféns, os tratamentos degradantes e

humilhantes, as condenações arbitrárias (sem um prévio julgamento que ofereça

todas as garantias judiciais) e as execuções. Além disso, garante também o

tratamento de feridos e doentes por organismos humanitários internacionais, como a

CICV, sendo que seus serviços devem ser oferecidos para ambas as partes do

conflito, não havendo discriminação.

Nota-se que aqui há uma interseção forte entre o Direito Internacional

Humanitário e os Direitos Humanos. Atualmente, é muito comum que haja uma

confusão entre esses ramos do direito, entretanto antes das convenções de 49 havia

uma maior dificuldade de enxergar as duas doutrinas de forma tão conjunta. Em

matéria, os Direitos Humanos se encontram presentes no Direito Internacional

Humanitário desde o princípio, entretanto as proteções e garantias que os direitos

humanos forneciam por meio do Direito Humanitário não eram destinadas a todos, o

DIH tinha como objeto principal o combatente e os meios de combate, estendendo

sua proteção graças à constante evolução da matéria ao longo de diversas

conferências e convenções.  

3.3 Do soldado ao civil: as convenções de 49

A I Convenção de Genebra de 12 de Agosto de 1949 para a Melhoria das

Condições dos Feridos e dos Enfermos das Forças Armadas em campanha trata,

como o nome diz, sobre a proteção dos combatentes feridos e enfermos. Borges
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(2006) define a base fundamental da primeira convenção como a proteção e o

respeito dos enfermos e feridos em qualquer tempo e lugar, seja qualquer a parte

que os tenha em poder, sendo obrigatório o tratamento humano sem qualquer

discriminação, ou seja, não havendo prioridade na ordem dos tratamentos, salvo os

casos de urgência médica. Importante ressaltar que a primeira convenção tem uma

importante previsão sobre a proteção dos que atuam na assistência às vítimas.

A segunda convenção surge como um aprimoramento da Convenção da Haia

1907, substituindo-a. Trata-se da II Convenção de Genebra de 12 de Agosto de

1949 para a melhoria das Condições dos Feridos, Enfermos e Náufragos das Forças

Armadas no Mar. Os princípios base desta convenção são muito próximos dos

princípios da I Convenção, mas com sua devida adaptação para os combates

navais. 

A III Convenção de Genebra de 12 de Agosto de 1949 Relativa ao Tratamento

dos Prisioneiros de Guerra prevê, além da captura e guarda dos prisioneiros, quem

são os beneficiados por esta convenção, ou seja, em uma guerra, quem são aqueles

que podem ser prisioneiros. Desta forma, essa convenção garante os direitos dos

prisioneiros de guerra, assim como os deveres dos Estados detentores.

A IV Convenção de Genebra de 12 de Agosto de 1949 Relativa à Proteção

dos Civis em Tempo de Guerra tem um nome que pode trazer confusão, como

define Borges (2006) a convenção não tem como objetivo proteger os civis contra

todo e qualquer perigo trazido pela guerra, tampouco proteger a população contra

atos dos Estados de que ela seja nacional, seu propósito é a proteção dos civis que

estejam em poder do estado beligerante adversário.

4 O Direito das Crianças e a Proteção Internacional

O primeiro esboço de documento internacional que abordou o termo “Direito

da Criança” foi a Declaração dos Direitos da Criança, elaborada pela organização

não governamental International Save the Children Union em 1923. A declaração

previa o direito à alimentação e educação das crianças, além de sua prioridade no

recebimento de auxílio em tempos de adversidades. O documento foi adotado pela

Liga das Nações no ano de 1924, sendo incorporada à Declaração de Genebra do

mesmo ano. Entretanto, a ação pioneira da Liga das Nações não teve tanta

efetividade em um aspecto prático. Como relata Alston:
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The Declaration was not cast in terms of State obligations but of
duties declared and accepted by ´men and women of all nations´ and
according to which ´the child must be given the means requisite for its
normal development, both materially and spiritually´. (ALSTON, 1986,
p. 19)

Dessa forma, a Liga das Nações, ao tentar resguardar os direitos das

crianças, não coloca como dever do Estado a proteção de tais direitos, mas como

dever e obrigação de cada homem e mulher das nações. Apesar de esta declaração

abrir um precedente para a doutrina internacional, ela não apresentou força para

respaldar o direito da criança frente aos Estados.

Em 1948 é elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

considerada a base do Direito Internacional dos Direitos Humanos. A declaração

reserva apenas dois artigos sobre o Direito das Crianças, o 25° (2) e o 26°, os quais

definem, respectivamente, a proteção especial da maternidade e da infância e o

direito à educação. Nesse mesmo viés, há a Declaração Americana de Direito e

Deveres do Homem de 1948, aprovada na IX Conferência Internacional Americana,

tendo em seu artigo 7° a proteção da maternidade e da criança. A proteção prevista

pelo artigo 7° é similar ao artigo 25° da Declaração Universal dos Direitos Humanos,

feito de forma esparsa, a definir diretrizes, quase programática. 

Em 1959, a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração dos

Direitos das Crianças. Esse documento foi, por muito tempo, um dos mais

importantes no que se refere ao Direito das Crianças. A declaração é composta por

10 artigos, os quais estabelecem para as crianças desde o direito à proteção

especial, da obrigação de se garantir oportunidades e facilidades para um

desenvolvimento físico, mental, moral e social, direito à saúde, aos benefícios da

previdência social (saúde, alimentação e assistência médica adequada), o direito de

receber educação e ser protegida de todas as formas de negligência, crueldade e

exploração. Apesar de a primeira vista a declaração parecer abrangente, a mesma

foi alvo de inúmeras críticas. Como aponta Riva (2012), a declaração traçou linhas

diretrizes, não abrangendo verdadeiros direitos e obrigações. O autor traz ainda a

informação de que o Governo da Polônia elaborou uma proposta de convenção

sobre direitos das crianças da ONU, entretanto a peça era deveras similar à

Declaração de 1959, de forma que também não englobava alguns dos direitos mais

importantes, além de faltar com clareza sobre sua aplicação.

O documento que vem a se tornar referência e resguardar o chamado Direito
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da Criança entra em vigor em 1990. Trata-se da Convenção sobre os Direitos da

Criança de 1989, a qual vem a ter importantes protocolos facultativos. Segundo

relatório de 2019 da UNICEF, a Convenção é o tratado de direitos humanos mais

amplamente ratificado da história, o que inspirou governos a mudar leis e políticas e

a fazer investimentos para proteção de crianças e adolescentes. É também neste

documento que se encontram as normas que servem como pilares jurídicos de

respaldo às crianças em casos de conflitos armados.

A Conveção sobre os Direitos da Criança (CDC), que reconheceu direitos

fundamentais das crianças, em seus primeiros artigos, aborda a não discriminação,

o interesse superior das crianças frente a decisões estatais, direito à vida, ao

desenvolvimento e o respeito de opinião. Esses direitos básicos são essenciais, mas

sua maior importância é em tempo de paz, uma vez que esses direitos, comuns

também aos adultos, em tempo de conflitos passam a não ter sua aplicação como

primazia. No conflito, homens se tornam soldados e seus Estados tendem a priorizar

necessidades políticas em detrimento do direito à vida dos seus nacionais.

Um direito fundamental e um importante avanço no jus in bello é o direito à

unidade familiar. Esse pioneirismo está presente nos artigos 9° e 10° da CDC,

prezando pela não separação das famílias e pela reunião de famílias separadas,

mesmo que em diferentes Estados. Em meio aos conflitos armados, é comum que

famílias sejam divididas, que meninos e meninas sejam separados de seus pais;

desta forma, esses artigos são pilares da proteção familiar, tendo sua força no dever

do Estado de garantir que seja realizada tal proteção.

Os artigos 32° e 36º merecem destaque por tratarem da proteção da criança

contra a exploração econômica, reverberando na possibilidade dos mesmos

participarem de conflitos. O 32° artigo da CDC prevê a obrigação do Estado de

proteger as crianças de qualquer tipo de trabalho perigoso, que possa interferir em

sua educação, ou que afete sua saúde, seu desenvolvimento físico, mental,

espiritual, moral ou social. O artigo 36º, de forma mais abrangente, define a

obrigatoriedade da proteção do menor por parte do Estado frente a qualquer forma

de exploração. Ambos os artigos podem ser interpretados de forma a inviabilizar o

uso de crianças e adolescentes em conflitos, como é interpretado por Riva:

Mesmo que indiretamente, a CDC proíbe o recrutamento de crianças,
ao determinar que toda criança deve ser privada da exploração
econômica e da realização de trabalhos que possam colocar em
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risco sua saúde, educação ou seu desenvolvimento físico, mental ou
moral. (RIVA, 2012, p.3)

Dessa forma, pode-se compreender, pela interpretação dos dispositivos, que

o recrutamento de menores para auxílio em funções de combate ou relacionadas ao

conflito passariam a ser proibidas pela convenção. Entretanto a CDC é controversa

nessa questão. Do mesmo modo em que a convenção considera como criança

qualquer pessoa menor de 18 anos e entrega ao Estado a função de proteger esses

contra qualquer exploração prejudicial ao seu bem estar, ela também prevê, em seu

artigo 38°, a possibilidade de recrutamento de maiores de 15 anos. Mesmo o artigo

38°, o qual trata sobre a obrigação do Estado em proteger os menores de 15 anos

de participarem das hostilidades, tem em sua redação o termo “medidas possíveis”,

que abre uma área cinza para os Estados, a partir da qual, em caso de

descumprimento, pode-se afirmar que todas as medidas possíveis foram tomadas,

podendo-se alegar ainda a questão de risco da soberania e necessidade de

envolvimento desses menores. O texto da convenção cria uma esfera legal em que

se enxerga a intenção de proteção da criança, havendo avanços inegáveis em

questão aos textos antigos, entretanto em questão prática há uma área cinza, da

qual Estados podem facilmente se beneficiar para descumprir a convenção sem que

haja uma infração da mesma, nota-se ainda que não há nada referente a

mecanismos que assegurem a aplicação do que é garantido pelo convenção.

A CDC prevê, em seu artigo 34°, a proteção das crianças frente à exploração

sexual e aos danos físicos e mentais advindos desse trauma. Este artigo se soma ao

35°, o qual atribui aos Estados a função de tomar todas as medidas que sejam

necessárias para impedir a prática de sequestro, venda ou tráfico de crianças,

independente do fim. Em tempos de conflito, casos de sequestro e exploração

sexual de crianças e adolescentes mostraram ser uma prática ordinária. A redação

dos artigos nesse caso traz a obrigação dos Estados de tomar todas as medidas

necessárias, diferente do recrutamento, não deixando área para a escusa dos

estados.

No ano de 2000, houve a adoção do Protocolo Facultativo à Convenção dos

Direitos das Crianças Relativo ao Envolvimento das Crianças em Conflitos Armados,

que se propôs, em termos práticos, a corrigir os desacertos da Convenção sobre os

Direitos das Crianças. Já em seu artigo 2°, o protocolo prevê a proibição do

recrutamento compulsório de menores de 18 anos – destaca-se que segue permitido
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o recrutamento voluntário. O documento também é mais rígido no monitoramento

dos países que o aderem, apresentando um mecanismo já em seu artigo 3°, ao

prever que, na ratificação do protocolo, os países devem anexar uma declaração

vinculante informando a idade mínima em que será permitida o recrutamento

voluntário em suas forças armadas, além de prever, em seu artigo 8°, a obrigação de

submeter ao Comitê sobre os Direitos da Criança, no prazo de dois anos a contar da

data de entrada em vigor do protocolo no Estado em questão, um relatório contendo

as medidas adotadas para implementar as disposições sobre participação e

recrutamento, podendo ainda o comitê solicitar ao Estado informações adicionais

que julguem relevantes. Riva (2012) destaca que, apesar de ser um avanço frente a

CDC, pode-se dizer que o Protocolo Facultativo deu um passo para trás no que

tange o recrutamento, uma vez que documentos como a Carta Africana sobre o

Direito e Bem Estar da Criança de 1999 já previam a proibição do recrutamento,

mesmo que voluntário, de menores de 18 anos. 

Entretanto existem alguns avanços que merecem destaque, como a redação

do artigo 4°, que proíbe os grupos armados distintos das forças armadas de um

Estado, em qualquer circunstância, de recrutar ou utilizar menores de 18 anos em

hostilidades, prevendo a responsabilidade do Estado de tomar todas as medidas

possíveis para evitar esse recrutamento. Há ainda o artigo 7°, o qual versa a

respeito da reabilitação e da reintegração social de vítimas de atos contrários ao

protocolo, ponto importante por prever uma forma de tentativa de reparação por

parte do Estado com aqueles cuja proteção não pôde ser primariamente garantida. É

importante que, mesmo após serem postas em papéis de soldados ou de inimigos,

as crianças continuem a ser vistas como crianças pelo Estado, necessitando de

atenção e cuidados especiais, da reintegração à sociedade e a seu núcleo familiar.

Por fim, em 2011 houve a criação do Protocolo Facultativo à Convenção

sobre os Direitos das Crianças. Este protocolo foi elaborado para corrigir um ponto

defectivo no Protocolo Facultativo de 2000, uma vez que o mesmo não apresentava

possibilidade de queixas ou comunicações individuais ao Comitê estabelecido em

sua convenção. Desta forma, o Protocolo Facultativo de 2011 apresentou um

mecanismo de comunicação para as vítimas poderem apresentar denúncias

individuais contra Estados signatários.

PARTE II – A PROTEÇÃO EFETIVA DA CRIANÇA
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1. – Estudo de CASOS

Apesar do avanço da legislação do direito internacional humanitário,

principalmente no que tange às crianças, a aplicação prática e o respeito à

legislação ainda parecem ser grandes desafios. No que concerne aos conflitos

internos, com grupos terroristas e paramilitares, a legislação internacional parece

apresentar caráter ilusório, não sendo respeitada pelos grupos rebeldes, e ainda

sendo difícil definir a responsabilidade do Estado, caso não tome todas as

providências possíveis para proteger suas crianças e impedir que essas sejam alvos

de grupos terroristas. O sequestro de jovens e o surgimento de crianças soldado são

frutos da falta de atuação do Estado.

1.1 A atuação do Estado Nigeriano frente as ações do Boko Haram

O Boko Haram é uma organização militar totalmente radical, reconhecida como

terrorista desde o começo da década de 10 do século 21, tendo uma forte atuação

na Nigéria. Para essa análise, deve se lembrar que o Direito Internacional

Humanitário é aplicável apenas a conflitos armados, tanto internacionais como não

internacionais, neste último se tratando de Estado e grupo armado, ou apenas

grupos armados. O Boko Haram é uma organização com formação tipo militar,

dotada de organização e estrutura de comando, tendo capacidade de respeitar e

garantir o respeito ao Direito Internacional Humanitário.

Entretanto, o Boko Haram ganhou sua fama mundialmente ao sequestrar 276

meninas, entre 16 e 18 anos, de uma escola em Chibok, cidade localizada no

nordeste da Nigéria. As meninas foram forçadas a servirem como escravas sexuais,

algumas como soldados e sendo vendidas dentro da organização por um preço

equivalente a 12 dólares. As jovens foram separadas de suas famílias, privadas de

parte de sua infância, do direito ao desenvolvimento físico, mental, moral e social, do

direito à saúde e aos benefícios da previdência social garantidos expressamente por

convenções internacionais, sendo forçadas a uma vida de servidão e abusos. 

As ações do Boko Haram são tratadas como crimes de guerra, desde as

convenções de 49 às específicas como a Convenção dos Direitos das Crianças e

seus protocolos facultativos. O Estado da Nigéria tinha a obrigação de garantir a

essas meninas proteção de todas as formas de negligência, crueldade e exploração,

garantido o direito ao ensino, a liberdade, além das garantias supracitadas presentes

no artigo 32° e 36° da Convenção dos Direitos das Crianças. É passível de
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entendimento que, em um conflito, um ataque a objetivos civis é inesperado, o que

torna difícil a responsabilização do Estado, sendo único responsável o grupo que

infringiu as normas internacionais, entretanto quando se trata de um conflito com

grupo militar que já empreendeu ações contra determinados objetos civis e civis –

principalmente crianças –, se o Estado não toma medidas de proteção e deixa seus

civis expostos a tais ataques, começa a nascer a responsabilização do Estado. 

O conflito contra o Boko Haram está concentrado no nordeste da Nigéria,

cidades são perdidas e retomadas respectivamente, o conflito segue vigente, e

mesmo com a comoção internacional do episódio, o Estado da Nigéria não

conseguiu – ou não concentrou esforços para – tomar medidas concretas a fim de

evitar que ataques como esse voltassem a acontecer, o que resultou em novos

episódios, anos após anos, com novas crianças sendo privadas de suas vidas e

sendo forçadas a participar de conflitos ou sendo exploradas sexualmente. Em 2015

a ONG Anistia Internacional disponibilizou relatório no qual informava que mais de

duas mil mulheres, entre crianças e adultas, já haviam sido sequestradas pelo Boko

Haram na Nigéria. Em 2018, mais 110 meninas foram sequestradas pelo Boko

Haram em uma escola, também no nordeste do país, zona onde é recorrente o

conflito entre o grupo e o Estado nigeriano. Nesse episódio, o grupo chegou a pedir

informações de como chegar à escola, não encontrando resistência, alarme ou

qualquer aviso ou tentativa que pudesse impedir ou alertar a invasão de homens do

grupo militar. Novamente, em 2020, 333 meninos foram sequestrados em uma

escola na Nigéria, dessa vez no noroeste do Estado. 

Há anos já é de conhecimento do Estado Nigeriano que o ataque a escolas a

fim de sequestrar crianças faz parte do modus operandi do Boko Haram, a falta de

atuação do Estado Nigeriano é uma violação aos artigo 34° e 35° da Convenção

sobre os Direitos das Crianças, que prevêem a obrigação do estado de tomar todas

as medidas necessárias para impedir a prática de sequestro, da exploração sexual e

garantir a proteção de danos físicos e morais advindos dessa prática. Nota se que

ao ser conivente com a possibilidade de tais ataques sem medidas de proteção, o

Estado ainda viola os art. 36° e 37°, que prevêem, respectivamente, a

responsabilidade do Estado para proteção da crianças contra todas as formas de

exploração e a obrigação do Estado de garantir que nenhuma criança seja

submetida a tortura e a privação de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária.

As normas internacionais garantem proteção às crianças, além de
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responsabilizar o Estado e exigir que ele cumpra todas as medidas necessárias para

a proteção delas. Entretanto a extensão dessas normas parece não alcançar o

conflito, além de não haver uma resposta do Estado que consiga garantir a proteção

dos menores, assim, mesmo que haja a ciência de que os sequestros ocorrem, em

sua maioria, em ataques a Escolas, seis anos após o primeiro ataque chocar o

mundo, não parece haver qualquer medida de alerta ou proteção nestes objetos

civis.

2  A atuação dos Estados na Guerra do Iêmen

A coalizão liderada pela Arábia Saudita, com apoio de países como a Inglaterra

e os Estados Unidos da América, atua na guerra civil do Iêmen desde 2015. A

Arábia Saudita foi protagonista de diversos ataques aéreos no Iêmen, os quais

acometiam, por vezes, civis e objetos civis, chegando a fazer diversas vítimas. Entre

os episódios estão ataques a mercados e ônibus escolares, clara violação aos

tratados de direito internacional que regem os conflitos, por anos esses ataques

continuaram a acontecer, sem julgamento ou consequência. Pode-se constatar que

os ataques realizados pela Arábia Saudita violam as Convenções de Genebra, além

da Convenção sobre os Direitos das Crianças e seus protocolos facultativos.

Ataques indiscriminados são uma afronta ao princípio da distinção, o qual traz a

obrigação do Estado de traçar um planejamento minucioso dos ataques para

distinção dos objetivos militares e soldados de objetos civis e civis, além de ser

necessário um equilíbrio entre o objetivo a ser conquistado com o ataque e o dano

previsto, como prevê o Art. 35 do Protocolo adicional I às Convenções de Genebra.

Em 2019, a organização WAR CHILD organizou um movimento para o Reino

Unido contra a venda de armas para a Arábia Saudita; uma vez que o Reino Unido

compartilha da obrigação de proteger civis em contexto de conflitos, a venda para

países que desrespeitam as normas internacionais é uma forma de ser conivente

com ataques a população. Em meio ao conflito que segue, apenas em fevereiro de

2020 a coalizão liderada pela Arábia Saudita anunciou o início das investigações e

indiciamento de militares suspeitos de terem desrespeitado os tratados

internacionais ao realizarem ataques, entretanto não houve avanço anunciado após

esses anúncios, também ainda não há lugar de importância para discussão a

respeito do fornecimento de armas para países que não cumprem com as normas

do jus in bello. 
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A ONG War Child divulgou dados indicando que atualmente o Iêmen conta

com 80% de sua população dependente de ajuda humanitária, com crianças

morrendo diariamente por bombardeios ou fome, mais de 7,4 milhões de crianças

precisam de ajuda e o número de casamentos infantis tem crescido rapidamente

como tentativa de aliviar a situação econômica das famílias, tendo dois terços das

meninas casando antes dos 18 anos. A CICV declarou que 38% dos pacientes dos

centros de reabilitação apoiados pela organização são menores que precisam de

prótese, devido a resíduos explosivos de guerra e minas terrestres. 

Quando analisamos a legislação internacional a respeito da proteção da

criança, é garantida a ela uma realidade oposta a da vivida pelas crianças afetadas

pelo conflito no Iêmen.

3 - O menor soldado brasileiro presentes nas favelas do Rio de Janeiro

Kathleen Lawand, assessora de direito aplicável do Comitê Internacional da Cruz

Vermelha, define conflito armado não internacional como uma situação de violência

que envolve confrontos prolongados entre forças governamentais e um ou mais

grupos armados organizados, ou esses grupos entre si, surgidos no território de um

Estado. Baseado nesse conceito, Soares e Reis fazem uma análise da atuação do

crime organizado no Rio de Janeiro:

Pode-se, então, falar em possibilidade de aplicação das regras do
DICA, pois presume-se a violência de forma intensa. [...] De fato,
quando se analisa a atuação das organizações criminosas que
operam o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, é possível verificar
uma atuação violenta constante, em um território definido. Para se
adentrar em uma favela comandada pelo tráfico é necessário estar
autorizado por essa facção criminosa, sob pena de colocar sua vida
em risco. Isso é a realidade social que se tem conhecimento.

O Rio de Janeiro vivencia desde o final do século vinte o intenso crescimento do

crime organizado, e o início da guerra às drogas. As facções criminosas que atuam

no tráfico são organizadas, apresentam uma estrutura de comando, dominam

determinado território onde a atuação do Estado depende do uso da força, além de

conter poder bélico para responder aos avanços do Estado.

O crime organizado adotou o recrutamento de crianças, as quais são mais

leves, menores, facilmente manipuláveis, influenciáveis, obedientes e

impressionáveis, têm uma maior capacidade de adaptação, além do baixo custo de

pagamento, quando pagos. A criança que nasce e cresce em meio ao crime
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organizado acaba influenciada por aquela realidade, pois o status e o dinheiro que o

tráfico gera impressionam facilmente crianças em situação de pobreza, sendo então

fácil cooptar e coagir crianças a trabalharem para o tráfico.

No âmbito internacional, há um crescente trabalho para a superação do

estigma do menor soldado, em que a situação da criança vulnerável é passível de

entendimento e aplicam-se esforços para tentar recuperá-la, afastá-la do conflito,

reuni-la a sua família e trabalhar para a superação do contexto de violência.

Na realidade brasileira, está presente o caminho contrário: acontece um

processo de marginalização do menor cooptado pelo tráfico, sofrendo discriminação

por parte da sociedade, que o trata e julga como um adulto. O combate ao crime é

utilizado como propaganda da política institucional, fruto da exaustão resultante do

longo tempo de confronto ao tráfico, com discursos nos quais a redução da

maioridade penal e a morte como solução para atos criminosos são apresentados

como uma saída fácil, tomando força em meio a população. Esses discursos quando

apresentados pelo Estado são, por si só, uma violação ao Art. 40° da Convenção

sobre os Direitos das Crianças, que prevê a obrigação do Estado de garantir às

crianças que, alegadamente, teriam infringido a legislação penal ou que são

acusadas ou declaradas culpadas de ter infringido a legislação penal, o direito de

serem tratadas de forma a promover e estimular seu sentido de dignidade e de valor,

consolidando seu respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais

de terceiros, levando em consideração sua idade e a importância de promover sua

reintegração e seu papel construtivo na sociedade.

A responsabilidade do Estado brasileiro na situação da criança soldado é

particular, encontrando a origem do recrutamento dessa criança na falta de

cumprimento do dever de proteção do Estado à criança. A criança que cresce na

área de domínio do crime organizado não encontra tentativas efetivas por parte do

Estado de garantir um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento físico,

mental, moral e social – como é incumbido ao mesmo pelo art. 27° e 32° da CDC –

facilitando o contato e recrutamento das crianças por grupos armados.

O recrutamento de crianças por qualquer grupo distinto das forças armadas

do Estado é proibido pelo Art. 4° Protocolo Facultativo à Convenção sobre os

Direitos da Criança relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados, o

qual também prevê a obrigação do Estado de adotar todas as medidas possíveis

para evitar o recrutamento e a utilização de crianças. Entretanto, quando é
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observado que o Estado tem sua preocupação focada em políticas de criminalização

do menor, por caminhos como a redução da maioridade penal, ao invés de buscar

formas para impedir que menores sejam cooptados por grupos armados e ter

estabelecido formas de reabilitação e reintegração social nos conformes do art. 7°

da CDC, é notório se tratar de um falso empenho no cumprimento de obrigação,

deixando de cumprir com seus deveres estabelecidos.

O recrutamento por parte do crime organizado expõe a criança à exploração

econômica, se tornando parte do tráfico ilícito de drogas ilícitas e substâncias

psicotrópicas – violação das obrigações do Estado respectivamente nos artigos 32°2

e 33°3 –, o que resulta na atuação das mesmas em conflitos armados contra o

Estado.

Considerações Finais

Os dados analisados demonstram que os tratados de direito internacional

humanitário se desenvolveram de maneira positiva no século XX. Da proteção do

soldado, passou-se a regrar outros aspectos importantes que cercam o conflito,

assim como visam a proteção dos não combatentes e dos objetos civis, traçando

formas de afastar o alcance do conflito da população. Os tratados de proteção da

criança em meio a conflitos armados floresceram no final do século, tendo avanços

importantes na primeira década do século XXI, quando a situação da criança

soldado tornou-se ponto de discussão e base de tratados que se propuseram a

resolver esse problema.

Em contraponto, os conflitos não internacionais tornaram-se maioria após a 2ª

guerra mundial, trazendo novos óbices à aplicação do jus in bello. Se o pleno

cumprimento dos tratados internacionais nos conflitos já era tema complexo no que

se tratava de Estados, a aplicação destes por grupos militares atuantes em conflitos

parece ser fantasiosa.

Embora a discussão tenha sido desenvolvida de modo a regular a atuação

3 Art. 33°. Os Estados Partes devem adotar todas as medidas apropriadas, inclusive medidas legislativas,
administrativas, sociais e educacionais, para proteger a criança contra o uso ilícito de drogas e substâncias
psicotrópicas tal como são definidas nos tratados internacionais pertinentes, e para impedir que as crianças sejam
utilizadas na produção e no tráfico ilícito dessas substâncias

2 Art. 32°. 1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de ser protegida contra a exploração econômica
e contra a realização de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja
prejudicial para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.
2. Os Estados Partes devem adotar medidas legislativas, sociais e educacionais para assegurar a aplicação deste
artigo.
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dos Estados diante do conflito armado, exemplos como os analisados durante a

pesquisa demonstram que ainda não há eficácia no cumprimento das normas. A

presença de menores envolvidos nas guerras contra o tráfico e a omissão dos

governos no enfrentamento do aliciamento de crianças por organizações criminosas

revelam uma política que não emprega apropriadamente as normas ditadas por

documentos como o Protocolo relativo ao envolvimento das crianças em conflitos

armados.   

Diante da inobservância dos tratados internacionais não se restringir apenas

a grupos paramilitares, é notório o quão ilusória é a sensação de segurança trazida

pelas normas internacionais, enquanto que, faticamente, a maior garantia trazida

pelos tratados é uma possibilidade de julgamento posterior ao cometimento de

atrocidades, não alcançando o desejo esperado quando formulados.

Apesar dos progressivos avanços na norma positivada, a comunidade

internacional ainda tem um importante caminho a traçar no cumprimento e

observância da norma em momentos conflituosos, caso contrário, a segurança

trazida por documentos internacionais continuará sendo uma mera expectativa de

direito.
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