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1. Introdução

Este Policy Brief irá abordar o uso da força
contra civis durante a MINUSTAH (Missão
das Nações Unidas para a estabilização no
Haiti), à luz do Direito Internacional
Humanitário e dos Direitos Humanos. O
principal objetivo da pesquisa será o de
discutir os principais motivos que levaram à
essas violações contra civis e os
problemas causados pelo uso excessivo
da força. Além disso, o Policy Brief também
destacará a participação brasileira nesse
conflito. Por fim, também irei propor
mudanças que podem ser feitas em futuras
operações, para que haja menos aplicação
do uso da força contra civis.
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 A MINUSTAH (Missão das Nações Unidas
para a Estabilização no Haiti) foi uma
missão de paz criada pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas em 10 de
Setembro de 2004, com o objetivo de
restaurar a ordem no Haiti após a renúncia
do então presidente Jean-Bertrand Aristide,
que deixou o cargo pressionado por
protestos populares e com o Estado
Haitiano à beira da guerra civil. Após
assumir o poder após a renúncia de
Aristide, Boniface Alexandre solicitou ajuda
da ONU para controlar a situação no país. O
Conselho de Segurança definiu que os
principais objetivos da MINUSTAH seriam
os de levar ajuda humanitária e promover a
normalidade institucional no país, assim
como restabelecer a segurança e proteger
os direitos humanos. 
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Uma Missão de Paz das Nações Unidas é uma operação que
serve como instrumento para auxiliar países devastados por
conflitos a criar condições para que a paz seja alcançada no
local. A primeira Missão de Paz foi realizada logo após a
criação da organização internacional, em 1948, e atuou no
Oriente Médio, e a  Força de Emergência das Nações Unidas
(UNEF-1) foi pensada para monitorar a assinatura do Acordo
de Armistício entre Israel e seus vizinhos árabes. Desde
então, mais de 60 Missões de Paz foram realizadas. 

2. O que são as Missões de Paz da ONU ? 

Existem três princípios básicos que regem as ações
realizadas pelas Nações Unidas para manutenção da paz e
da segurança internacional. O Consenso das partes significa
que Uma Missão de Paz só é realizada pela ONU quando as
partes envolvidas em determinado conflito concordam com a
operação. Essa concordância é necessária para que as
Nações Unidas contem com liberdade de ação – tanto
política quanto militar – para que as tropas cumpram seus
objetivos. Para obter esse consenso, a ONU geralmente
negocia tanto com o Estado – que pode ser reconhecido
como legítimo ou autoritário por seus cidadãos e pela
Comunidade Internacional – quanto com grupos armados
não-estatais, como organizações separatistas. 

A imparcialidade é um ponto essencial para que uma das
partes não retire seu consenso após uma Missão de Paz ter
sido iniciada. Ao falar em “imparcialidade”, a ONU define que
suas tropas não podem se posicionar a favor de um lado no
conflito. Ou seja, o objetivo de uma Missão de Paz não é
interferir diretamente no conflito ou ajudar uma das partes a
sair vencedora. Por fim, O uso da força por parte dos
peacekeepers, como são conhecidos os soldados enviados
a uma Missão de Paz, deve ser feito apenas em legítima
defesa. Isso significa evitar ao máximo recorrer às
armas.Quando necessário o uso da força, esse deve ser feito
apenas nas proporções necessárias para garantir a
segurança de soldados e civis.  
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Uma missão de paz da ONU é estabelecida após o
acirramento de um conflito ou quando as partes envolvidas
sinalizam interesse de firmar um acordo. Sendo assim, As
consultas iniciais, portanto, envolvem: Atores das Nações
Unidas com conhecimento relevantes para a tomada de
decisão, como funcionários ou organismos específicos,
governos e demais partes envolvidas na situação, Estados-
membros da ONU e Organizações regionais e internacionais
que podem ajudar no processo. Cada vez mais a ONU tem
atuado em conjunto com outras organizações, a fim de
aumentar os resultados obtidos com as operações. 

Dessa forma, o processo para o estabelecimento de uma
missão de paz da ONU envolve a vista de um time técnico ao
local do conflito para avaliar a situação, por parte do
secretário-geral, e assim são avaliadas diversas questões,
como a situação política, militar, humanitária e de segurança.
Com base nas observações e recomendações desse time, o
Secretário-Geral pode – ou não – achar indicado enviar ao
Conselho de Segurança um relatório contendo previsões
sobre a possível Missão de Paz a ser estabelecida, como de
orçamento e recursos demandados. 

Cabe ao Conselho de Segurança determinar se o é correto, ou
não, estabelecer uma Missão de Paz naquela situação. Caso
decida-se formar uma operação de paz, o Conselho emite um
mandado com detalhes da ação – como orçamento e objetivo
– para  que esse seja aprovado na Assembleia Geral. Uma vez
aprovada, O Secretário-Geral indica um Chefe da Missão – que
coordena a operação de paz e mantém o Secretário
atualizado –, um Comandante da Força, um Comissário de
Polícia e quem ocupará altos cargos civis. O Departamento de
Missões de Paz (DPKO) e o Departamento de Apoio em
Campo (DFS) montam o restante da equipe civil, ou seja,
cargos não ocupados por militares. 
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3. A situação no Haiti em 2004



Antes do início da MINUSTAH, o Haiti enfrentava uma situação caótica,
resultado de muitos anos de crise política. Em Novembro de 2000,
Aristide foi eleito presidente em meio à alegações de irregularidades
eleitorais, protestos contínuos por parte da Convergência Democrática
e baixa votação. A OEA (Organização dos Estados Americanos) tinha se
negado a monitorar as eleições, e estas foram boicotadas pela
oposição. (GLOBAL, 2005, p. 8)

Foi nesse contexto que Aristide tomou posse em 7 de fevereiro de
2001. Meses depois, a violência entre Governo e a oposição estourou
em Porto Príncipe e pelo resto do país. A Human Rights Watch afirmou
que a oposição “foi alvo de ataques violentos, principalmente em 2001,
quando prédios associados à oposição foram incendiados por gangues
do governo” (GLOBAL, 2005, p. 8, 9)

Esta violência levou o Conselho Permante da OEA a emitir a Resolução
806, “solicitando ao Governo do Haiti, todos os partidos políticos, a
sociedade civil e outras instituições da sociedade haitiana a
condenarem a violência política e trabalharem para pôr fim a todas as
formas da mesma” . A violência persistente entre o governo e a
oposição levou esta a reivindicar publicamente, no fim de 2002, o
afastamento de Aristide.  (GLOBAL, 2005, p. 9)

A violência se intensificou nos meses seguintes. Ex-militares e grupos
de Oposição insatisfeitos com as políticas de Aristide e com a
dissolução do Exército passaram a invadir cidades e recrutarem
partidários por todo o país. De acordo com a Human Rights Watch, com
uma força policial pequena e desmoralizada, o governo deixou sua
defesa principalmente nas mãos de civis armados, muitos dos quais
eram criminosos conhecidos pela violência e pelos abusos”. (GLOBAL,
2005, p. 9)
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Em janeiro de 2004, na Cúpula das Américas, uma delegação conjunta
da OEA e da Comunidade dos Países do Caribe (CARICOM) apresentou
uma lista de demandas para Aristide, que incluía a restauração da
ordem pública, nova liderança para a polícia e o desarmamento das
forças de segurança do governo. Em 22 de fevereiro de 2004, Cap
Haitien, a segunda maior cidade do Haiti, foi tomada pelos rebeldes.
(GLOBAL, 2005, p. 9)

Quatro dias depois, o Conselho Permanente da OEA pediu ao Conselho
da Segurança da ONU “tomar com urgência todas as medidas
necessárias e apropriadas diante da situação que estava se
deteriorando no Haiti”. Em 29 de fevereiro de 2004, Aristide saiu do
país a bordo de um avião dos Estados Unidos, com destino à República
Centro-Africana. Existe muito debate em torno da sua saída, ou seja, se
a mesma foi voluntária, ou se Aristide foi afastado da presidência sob
pressão das forças armadas americanas. (GLOBAL, 2005, p. 9)

Enquanto o então Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, por exemplo,
afirmou que acreditava que a constituição tinha sido respeitada , o
CARICOM acusou os Estados Unidos de ter descumprido suas
obrigações estabelecidas na Carta Democrática Interamericana por ter
deixado um líder democraticamente eleito ser expulso do cargo. 73
Membros do congresso americano pediram uma investigação quanto
às circunstâncias da partida de Aristide, e, particularmente, do
envolvimento dos Estados Unidos na mesma. (GLOBAL, 2005, p. 9)

Após a partida de Aristide, Boniface Alexandre, Presidente da Corte
Suprema Haitiana, assumiu a presidência interina, seguindo o que
estabelecia a Constituição haitiana. Em consulta com o Conselho de
Seniores, o Presidente Alexandre nomeou Gerard Latortue ao cargo de
Premiê interino em 9 de março de 2004. Em seguida, Alexandre pediu
assistência internacional, e o Conselho de Segurança da ONU autorizou
a efetivação de uma Força Interina Multinacional (MIF) por três meses.
(GLOBAL, 2005, p. 9)
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Essa força interina tinha o seu mandato estabelecido pela o Capítulo
VII da Carta da Nações Unidas e seus objetivos eram, especificamente,
os de: (GLOBAL. 2005, p. 9) 

Contribuir a um ambiente seguro e estável na capital haitiana e por
todas as partes do país, conforme apropriado e permitido pelas
circunstâncias, para apoiar o pedido de assistência internacional do
Presidente haitiano, no sentido de apoiar o processo político
constitucional que está sendo realizado no Haiti;

Facilitar a provisão de assistência humanitária bem como o acesso
de trabalhadores humanitários internacionais ao povo haitiano em
condições de necessidade;

Facilitar a provisão de assistência internacional à polícia haitiana e à
guarda costeira haitiana para estabelecer e manter a segurança
pública e o estado de direito, e para promover e proteger os
direitos humanos. 

 
Entretanto, apesar da presença da ONU, a violência se intensificou no
Haiti, e a e a MIF “parecia incapaz, ou indisposta a intervir de forma
decisiva”. Dessa forma, a efetivação da MIF foi seguida pela autorização
do Conselho de Segurança, também sob o Capítulo VII da Carta da ONU,
da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH), cujo
mandato previa 6.700 tropas e 1.622 policiais civis e funcionários.
Entretanto, com o atraso na efetivação das forças, a MINUSTAH atingiu
90% do efetivo originalmente previsto apenas em dezembro de 2004.
(GLOBAL, 2005, p. 10) 
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Em 28 de outubro de 2004, a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos manifestou sua preocupação diante da violência
descontrolada no Haiti, particularmente entre as facções ilegais
armadas e a polícia. A Comissão Interamericana solicitou a investigação
de denúncias de detenções e prisões arbitrárias acontecidas nos
últimos meses, bem como de ataques contra jornalistas e defensores de
direitos humanos. Especificamente, a Comissão afirmou (GLOBAL, 2005,
p. 10) :

Em particular, a Comissão foi informada a respeito de várias
ocorrências graves de violência acontecidas desde a visita da
Comissão ao Haiti no início de setembro, muitas das quais foram
praticadas no contexto de confrontos entre facções ilegais
armadas e a polícia. Essas atrocidades incluem uma ocorrência
bárbara acontecida em 30 de setembro, durante a qual dois
policiais teriam sido baleados e decapitados. A Comissão condena
tais atos de violência e solicita ao governo, em colaboração com a
comunidade internacional, que tome medidas urgentes e
necessárias para garantir a segurança da população através do
desarmamento das facções ilegais, e processe e puna os
responsáveis pelas mortes e outras atrocidades,
independentemente de quem sejam os responsáveis.

Comunicado de Imprensa, Comissão Inter-americana de Direitos
Humanos, CIDH Expressa Preocupação sobre a situação no Haiti
durante seu 121o Período Ordinário de Sessões (28 de outubro
de 2004), disponível em:
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.
asp?sCodigo=IACHR-22E.
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4. A MINUSTAH



Desde o início, a MINUSTAH foi integrada pelo Brasil e outros 15 países.
O artigo “A participação da América Latina e do Caribe nas operações
de paz da ONU”, do Instituto Igarapé, aponta que o Brasil foi o país que
mais contribuiu com contingente militar. Após o terremoto que atingiu o
Haiti em 2010, 2.187 brasileiros estavam no país, o que representava
25,4% do total de tropas da ONU. Ao todo, Ministério da Defesa afirma
que 37.449 militares brasileiros participaram da operação – que durou 13
anos e 137 dias. (HAMANN, 2018)

Inicialmente, a previsão era de que o fim da MINUSTAH se daria quando
suas missões fossem concluídas. Entretanto, imprevistos prolongaram a
operação diversas vezes, como o Terremoto que atingiu o país em
Janeiro de 2010 e provocou a morte de 200 mil pessoas e levou o
Conselho de Segurança a renovar a MINUSTAH. Assim, as tropas
enviadas a mando da ONU poderiam auxiliar na reconstrução do país. O
almirante Ademir Sobrinho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas, afirmou que:

A partir de 2008, o Haiti estava pacificado. Estávamos prontos pra
sair. A ONU já ia encerrar a missão quando houve o terremoto. Aí a
missão passou a ter um caráter policial humanitário. Depois, era
necessário realizar as eleições. E elas foram adiadas muitas vezes.

Depois da catástrofe, a MINUSTAH aumentou o número de soldados e
passou a realizar buscas por sobreviventes, remoção de escombros e
corpos, além de distribuir alimentos. Obras de infraestrutura, que
também ficou abalada pelo tremor, também foram realizadas. 
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No entanto, antes que o Haiti se recuperasse do terremoto, o furacão
Matthew – tido como a maior tempestade caribenha em nove anos –
arrasou a ilha em outubro de 2016. Mais de um milhão de pessoas foram
afetadas e mais de mil foram mortas. A partir de então, a MINUSTAH
atuou desobstruindo estradas para possibilitar a passagem de
assistência humanitária. 

Após esses desastres, o Conselho de Segurança encerrou a Missão de
Paz no Haiti. Por meio da Resolução 2350, assinada em abril de 2017, o
órgão da ONU estendeu a missão pelos últimos 6 meses, a fim de que a
retirada dos capacetes azuis fosse feita gradualmente. O fim da
operação foi atingido com a realização das eleições em 2016, que
colocou o empresário Jovenel Moise à frente do governo haitiano. Um
relatório feito pela ONU decretou que :

O sucesso das eleições e a transição suave de poder a um novo
presidente mostram a maturidade das instituições haitianas e o
crescente compromisso dos agentes políticos e sociais com a
resolução de diferenças pelo diálogo e pelos canais legais.

 
Após o fim da MINUSTAH, foi realizada a criação da Missão das Nações
Unidas de Apoio à Justiça no Haiti (MINUJUSTH). Diferentemente da
MINUSTAH, a MINUJUSTH não era uma Missão de Paz e, portanto, não
contava com contingente militar. Formada por civis e unidades de
polícia, sua missão era consolidar o processo de fortalecimento das
instituições públicas haitianas, assim como o cumprimento do Estado de
Direito no país. A MINUJUSTH foi encerrada em 15 de outubro de 2019. 
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5.  Denúncias de violações
durante a MINUSTAH



Entretanto, apesar da ajuda humanitária promovida pela Missão de Paz
durante as catástrofes naturais que arrasaram o Haiti, a MINUSTAH
também recebeu críticas devido à denúncias de violações durante o
período em que a Missão foi realizada. As principais denúncias envolvem
casos que vão desde abusos sexuais, repressão violenta contra a
população civil e até mesmo responsabilidade da Missão na epidemia
de cólera que afetou o país após o terremoto de 2010. 

Alguns dos resultados da MINUSTAH foram:

Mais de 2 mil denúncias de abuso sexual e
exploração por parte de soldados. Destas, 300
envolvem crianças

Pelo menos 8 mil mortos em Porto-Príncipe entre
2005 e 2006.

No massacre de Cité-Solei, foram usados 22 mil
cartuchos de munição e foi registrada a morte de 27
civis, sendo 20 mulheres adolescentes.

30 mil mortes em decorrência da epidemia de cólera.
Mais de 700 mil ficaram doentes
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Guerchang Bastia, do partido Encontro dos Socialistas para uma
Iniciativa Nacional Nova, considerava a MINUSTAH uma força de
ocupação do país : 

A epidemia de cólera assolou o Haiti após o terremoto de 2010. Apesar
das diversas evidências de que o surto chegou junto com as tropas da
MINUSTAH, a ONU demorou seis anos para reconhecer a ocorrência e
pedir desculpas. Para Bastia, o tratamento é desumano: 

A Minustah também fez muita violência contra os estudantes,
contra os pobres que moram nas favelas. Estupraram as mulheres,
os homens. Cometeram muita violência contra as pessoas no país
e também trouxeram a epidemia de cólera. Foi um desastre muito
grave feito pela ONU

Somos seres humanos, temos família, temos amigos, temos
filhos, temos esposa. Eu não compreendo o que eles falam. A
gente aceita, a gente se desculpa, mas isso não significa nada
para nós
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Em relação à ação de soldados brasileiros entraram na favela de Cité
Soleil, habitada por 200 mil pessoas, em que pelo menos 27 civis
morreram durante a ação, sendo que 20 eram mulheres com menos de
18 anos. no que os haitianos consideram ser um massacre, Bastia afirma
que o episódio é considerado um ensaio para as ações comandadas
pelo Exército brasileiro nas favelas do Rio de Janeiro :

Essa relação entre a atuação do Exército brasileiro no Haiti e nas favelas
do Rio de Janeiro foram comentadas, pelo general Ajax Porto Pinheiro,
em entrevista concedida à rádio CBN. Questionado pelo jornalista sobre
a possibilidade de aplicar o conhecimento obtido pelos militares na
missão da ONU, o general ressaltou que as tropas das Nações Unidas
“têm um nível de liberdade que às vezes não se tem no Brasil”. Ao fazer
esse tipo de afirmação, ele se refere, literalmente, à possibilidade de
atirar para matar. 

Além disso, em 2017, perto do fim da Missão, investigações internas da
ONU revelaram que tropas brasileiras foram acusados de abusos
sexuais enquanto serviram no Haiti, chegando a oferecer alimentos em
troca de sexo. Os dados foram revelados ela agência AP, segundo a
qual forças de paz das Nações Unidas pelo mundo enfrentavam
denúncias de mais de 2 mil casos de abusos, muitas vezes de menores
e daqueles que deveriam proteger. 

Os soldados brasileiros mataram muitas pessoas nas favelas do
Haiti. Entendemos, porque o Brasil tem favelas, então eles se
preparam para lutar contra os pobres e, para isso, experimentaram
essas novas estratégias nas favelas no Haiti
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Segundo o comandante brasileiro Ademir Sobrinho, as tropas do País
não tinham registrado casos de abuso sexual. Mas, entre 2004 e 2016, a
ONU registrou apenas no Haiti 150 denúncias contra soldados
estrangeiros, incluindo brasileiros, nigerianos, uruguaios e
paquistaneses. 

No centro dessa denúncia também está o caso de 134 soldados do Sri
Lanka, que também estavam no Haiti e sob o comando brasileiro. Eles
são acusados de terem explorado sexualmente nove crianças entre
2004 e 2007. Em razão da investigação, 114 deles foram enviados de
volta para seu país de origem, mas nunca foram punidos. 

Sob o comando de Ban Ki Moon, a ONU foi acusada de não agir. Mas a
diplomacia da entidade justificava ter dificuldade legal para atuar: as
tropas precisavam ser julgadas por seus próprios países, que na maioria
dos casos apenas repatriavam os soldados, sem qualquer tipo de
punição. 

O atual secretário da ONU António Guterres confirmou em março de
2017 que colocou o caso como prioridade. Mas ONGs ainda se mostram
hesitantes. Em doze anos, a agência disse ter encontrado quase 2 mil
alegações de estupros em missões da ONU pelo mundo. Mais de 300
delas envolvendo crianças. 

O embaixador do Brasil no Haiti, Fernando Vidal, também afirmou que
nunca recebeu nenhuma denúncia contra soldados brasileiros. "Não
tenho nenhuma informação sobre abuso sexual por tropas brasileiras. Ao
contrário, só tenho informações sobre o comportamento exemplar dos
soldados brasileiros da Minustah.", afirmou. 
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Charge critica a
atuação de
militares
brasileiros
durante a
Operação de
Paz no Haiti

Autor: 
Latuff

Diante dessas denúncias, é importante lembrar que Abuso e violência
sexual em contextos de guerras e conflitos civis não é algo incomum no
cenário internacional. Segundo dados compilados, 20.000 mulheres
foram estupradas durante a guerra na Bósnia e 250.000 durante o
conflito em Ruanda (Donna PANKHURST, 2010 apud TOLEDO, BRAGA,
2019, p.1). O que também não é incomum são abusos durante operações
de paz. Conforme estatísticas da Organização das Nações Unidas (ONU)
publicadas em 2018, ao longo dos últimos 5 anos a organização
reconheceu acusações de 612 mulheres e crianças (Lucy JOHNSTON,
2018 apud TOLEDO, BRAGA, 2019, p.1). Dessas, 131 vítimas disseram ter
engravidado após os ataques, com algumas sendo menores de idade à
época dos abusos. A despeito de resoluções do Conselho de
Segurança sobre o tema, como a 1325, publicada em 2000 e que
defende a presença de mulheres em esforços de construção da paz, e a
1820, publicada em 2008, que reconhece a violência sexual como tática
de guerra, a promoção de uma política de igualdade de gênero em
operações de paz ainda é de difícil implementação (Laura SHEPHERD,
2018 apud TOLEDO, BRAGA, 2019, p.1).

21



Diante disso, para entender esses abusos cometidos pela MINUSTAH, é
fundamental compreender a uma situação de fragilidade
socioeconômica no país como um todo, além de ser importante
destacar,  em particular a situação feminina, e como tal conjuntura a
vulnerabiliza. Dessa forma, as mulheres haitianas sofrem, há um longo
período, violências físicas e psicológicas decorrentes de um Estado não
democrático e opressivo. Segundo Renata Giannini (2015, p. 70-71 apud
TOLEDO, BRAGA, 2019, p.6), as mulheres são subjugadas e “sofreram
tanto senão mais que os homens durante as violentas ditaduras que se
instauraram no país desde a independência em 1804”. O estupro no país
foi e é utilizado como ferramenta de opressão para inferiorizar as
mulheres: “Os seus corpos fazem parte do campo de batalha. Quando as
mulheres representam a honra de uma comunidade, a sua violação e
gravidez forçada são formas de atingir e destruir essa comunidade” (Rita
PERDIGÃO, 2010, p. 17 apud TOLEDO, BRAGA, 2019, p.6).

Nesse sentido, destaca-se que, durante a MINUSTAH, a discussão
relacionada o sobre abuso e violência sexual não foi central, uma vez
que, no Brasil, o principal fio condutor das análises foi a participação de
tropas brasileiras. Nessa seara, existem trabalhos que colocaram a
MINUSTAH dentro de uma perspectiva histórica sobre a participação
brasileira em operações de paz (Lucas REZENDE, 2012 apud TOLEDO,
BRAGA, 2019, p.2), além de estudos que exploraram a cooperação de
países sul-americanos no âmbito da missão (Danilo SOUZA NETO, 2009
apud TOLEDO, BRAGA, 2019, p.2) e daqueles que discutiram a sinergia
entre a estabilização do Haiti e a segurança pública no Brasil
(Christopher HARIG, 2015 apud TOLEDO, BRAGA, 2019, p.2). Apesar do
compromisso com a proteção aos cidadãos assumido no mandato, a
partir de 2004 surgiram várias acusações acerca de abusos cometidos
contra meninas e mulheres. TOLEDO, BRAGA, 2019, p.2).
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Diante dos fatos observados, é possível afirmar que a MINUSTAH deixou
um legado questionável, ainda que a ONU afirme que a operação tenha
tido sucesso ao conseguir realizar as eleições em 2016. Além disso, o
assassinato do Presidente Jovenal Moïse em Julho de 2021 mostra que
o país permanece vivendo em uma situação de instabilidade política. 

Destaca-se que inicialmente, a Missão tinha a previsão de durar por seis
meses, porém ficou no país de 2004 a 2017, ou seja, por 13 anos. A
atuação de mais de 30 mil militares sempre foi exaltada pelo Exército
brasileiro com exemplo de intervenção que teria colocado em prática um
modelo brasileiro de pacificação, mais focado na questão social do que
na militar. 

É importante destacar ainda que esses abusos ocorreram apesar do
avanço das políticas que buscam proteger as mulheres, como a política
de tolerância zero para casos de abusos e exploração sexual, desde a
chegada da MINUSTAH no Haiti, em 2004, uma vez que houve diversos
relatos, acusações e denúncias de estupro, prostituição forçada,
escravidão sexual, assédio e pedofilia praticados pelos capacetes azuis.
(TOLEDO, BRAGA, 2019, p.7).

O estudante haitiano de ciências sociais na Universidade Federal da
Fronteira Sul, em Chapecó, Eddy Celestian afirma que: 

A iniciativa da ONU veio após um golpe de Estado como uma missão
de esperança, mas para muitos haitianos a Minustah foi uma
catástrofe, que não trouxe realmente a estabilização social e política
que se esperava.
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Para ele:

Mesmo com o que eu chamo de derivas autoritárias da Minustah, o
país parecia mais calmo. Mas, ao longo do tempo, a missão perdeu
seu sentido. Acabou se tornando mais um exercício militar do que
uma operação de paz. Tornou-se um castigo para os haitianos e
também para uma parte dos militares que estavam sofrendo naquela
situação

Por fim, Celestian também afirma que: 

A participação brasileira evidencia o contraste entre prática e
retórica. O discurso é permeado pelo princípio da não indiferença,
marcado por fortes traços humanistas. Na prática, defendiam
interesses, sobretudo, dos Estados Unidos e da França.

A opinião de que a MINUSTAH não trouxe nada de bom para os haitianos
também é compartilhada pelo economista Jean Jores Pierre, da
Universidade do Estado do Haiti, segundo ele:

Mesmo com o que eu chamo de derivas autoritárias da Minustah, o
país parecia mais calmo. Mas, ao longo do tempo, a missão perdeu
seu sentido. Acabou se tornando mais um exercício militar do que
uma operação de paz. Tornou-se um castigo para os haitianos e
também para uma parte dos militares que estavam sofrendo naquela
situação.
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Foi um fracasso porque acabou fazendo parte do infortúnio do país,
os soldados reintroduziram a cólera no Haiti, matando mais de 10
mil pessoas, e a ONU não fez nada para dar alguma compensação
para essas famílias

De acordo com o Professor de Relações Internacionais Miguel Borba de
Sá, da Faculdade de Coimbra e integrante da Rede Jubileu Sul, afirma
que, após dois anos em território haitiano, já havia o "discurso militar de
sucesso da missão registrado em livros, jornais e revistas" Ele, que foi
coordenador de uma campanha pela retirada das tropas do Haiti,
destaca que a missão pode ser considerada um sucesso no
desenvolvimento do controle para uma camada específica da
população. 

O modelo de pacificação envolveu populações negras e pobres,
consideradas perigosas e à beira de revoltas. Portanto, populações
que precisariam de uma gestão militar. Existe um certo efeito
bumerangue, um mútuo aprendizado, nas políticas de segurança
entre Haiti e Rio de Janeiro.
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Para o professor, a missão teve, portanto, a função de, com a chancela
da ONU, exaltar o papel das Forças Armadas. A missão foi um terreno
fértil para uma geração inteira de militares que se relegitimou com o
discurso: 'A gente que está aí para ajudar'. 33



Em relação ao caso envolvendo abusos sexuais por parte de soldados
do Sri Lanka, ou sobre a responsabilidade dos soldados nepaleses pela
reintrodução da cólera no país, Miguel Borba Sá ressalta que: 

Diante dos problemas, o Brasil sempre recorreu à tática de lavar as
mãos, como é comum na diplomacia, mas, como liderança militar, tinha
sua responsabilidade. Quando soldados do Sri Lanka transformaram
batalhão espaço de abuso sexual, o Brasil alegava que era uma
questão dos soldados do Sri Lanka. Já a epidemia de cólera foi um
problema dos nepaleses. Na verdade, todos estavam sob o comando
brasileiro.

De acordo com os relatos apresentados por haitianos, também é possível
observar que, além das graves violações cometidas por capacetes azuis,
a ONU pouco fez e não ofereceu respostas e investigações satisfatórias
para esses casos. 
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6.   A atuação da ONU frente à
esses casos à luz do direito

internacional humanitário



Além das inúmeras vítimas de peacekeepers sem amparo na justiça, a
recusa da ONU em estabelecer uma comissão não viola apenas o que foi
acordado com o Haiti, mas também suas responsabilidades sob o direito
internacional humanitário. Uma vez que seus documentos fundadores
exigem que se tenha respeito a estes direitos, bem como a promoção
global de respeito aos direitos humanos. (SANTOS, 2021, p. 50)

Em julho de 2014, enquanto se preparava para visitar o Haiti, o então
Secretário Geral das Nações Unidas António Guterres declarou que a
comunidade internacional e a ONU tinham responsabilidade moral em
ajudar a população haitiana na epidemia de cólera, entretanto, nenhuma
política na atuação da ONU tinha sido alterada, até 2016 (DAUGIRDAS,
2014 apud SANTOS, 2021, p. 50). Em agosto de 2016, após quase seis
anos do início do surto de cólera, por meio do porta-voz do SGNU, a
Organização reconheceu seu “envolvimento no foco inicial” da epidemia.
E em dezembro de 2016, foi a vez do próprio Secretário Geral apresentar
desculpas públicas ao Haiti, e anunciar um novo plano de combate à
cólera. Porém, ele declarou que a responsabilidade da ONU era somente
moral, continuando a defender a posição de não haver quaisquer
responsabilidades legais. (SEITENFUS, 2019 apud SANTOS, 2021, p. 50,
51)

Devido à suas respostas à epidemia de cólera, a ONU ganhou uma grande
publicidade negativa. Inicialmente, ao recusar a se desculpar e não
aceitar sua contribuição ao surto, bem como por utilizar suas imunidades
para se proteger de quaisquer responsabilidades. Esse comportamento
criou a percepção de que sua maior preocupação seria proteger a si
mesmo, ao invés de ajudar as pessoas a quem deveria servir (PILLINGER,
HURD, BARNETT, 2016 apud SANTOS, 2021, p. 50, 51 apud SANTOS,
2021, p. 51)
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Além disso, a ONU já tinha conhecimento de inúmeras acusações de
violações de direitos humanos e atividades criminais, incluindo tráfico,
abuso e exploração sexual de crianças e pessoas vulneráveis no Haiti. E
mesmo apesar de todo esse reconhecimento, a Organização pouco fez
para mudar a situação. (PILLINGER, HURD, BARNETT, 2016 apud SANTOS,
2021, p. 51).

Em 2007, um relatório publicado pelo Time de Conduta e Disciplina
apontava que tropas do Sri Lanka estavam cometendo Abuso e
exploração sexual contra crianças e mulheres, em troca de comida e
dinheiro, e que os casos ocorriam quase toda noite e em quase todos os
lugares que estavam alocados na operação. Neste caso, 134 homens
foram acusados, no entanto, 114 foram repatriados, e ao final, em seu país
de origem, nenhum destes foram para cadeia ou sofreram qualquer
punição. Isso exemplifica como as imunidades geram uma blindagem que
pode resultar na impunidade dos perpetradores (VEZINA, 2012; BELL,
FLYNN, MACHAIN, 2018 apud SANTOS, 2021, p. 53, 54).

Em setembro de 2011, em um vídeo que foi divulgado pela mídia mostrava
5 integrantes uniformizados da tropa do Uruguai na MINUSTAH abusando
sexualmente de um jovem haitiano. Naturalmente, todo o ocorrido gerou
protestos por parte da população, e o então presidente repatriou os
perpetradores, de imediato, para que fossem julgados em seu país de
origem. No entanto, em janeiro de 2012 os acusados foram absorvidos, a
justiça uruguaia e a ONU alegaram que não teria como incriminá-los, pois
não conseguiram contatar a vítima e pegar seu depoimento sobre o abuso
(FAGANELLO, 2013 apud apud SANTOS, 2021, p. 54). No entanto, na
época, a Associated Press conversou com a vítima e o mesmo declarou
que ninguém tinha entrado em contato para que ele testemunhasse. Isso
evidencia a falta de assistência, por parte da operação, à justiça que as
vítimas sofreram nesses casos, fazendo com que os indivíduos saíssem
ilesos e sem responsabilidade pelo crime (VEZINA, 2012 apud SANTOS,
2021, p. 54).
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No contexto de impunidade, em maio de 2015, o Escritório de Serviços de
Supervisão Interna publicou em relatório um plano para combater os
casos de abuso e exploração sexual nas operações de paz. Entretanto,
após observar a severidade do problema, o relatório chegou à conclusão
de que a efetividade dos esforços contra esses casos é impedida por
uma complexa arquitetura deficiente, e com o pouco caso no que diz
respeito à assistência às vítimas, evidenciando a existência de uma
cultura patológica de violações dos direitos humanos nas operações de
paz da ONU. (KARIM, BEARDSLEY, 2016 apud SANTOS, 2021, p. 54)

É possível afirmar que tais ações da ONU contrastam com o Direito
Internacional Humanitário, um conjunto de leis que protege pessoas em
tempos de conflitos armados. Embora a Carta da ONU não contenha
nenhuma base expressa para a manutenção da paz e também não há uma
definição universalmente aceita do termo, existe uma frase usada de
forma consistente com a própria terminologia da ONU. Esta afirma que:
(FOLEY, 2017, p. 60)

 
 

A manutenção da paz é uma técnica destinada a preservar a paz, por
mais frágil que seja, onde os combates foram interrompidos, e para
auxiliar na implementação dos acordos alcançados pelos
pacificadores. Ao longo dos anos, a manutenção da paz evoluiu de um
modelo principalmente militar de observar o cessar-fogo e a
separação de forças após guerras interestatais, para incorporar um
modelo complexo de muitos elementos – militares, policiais e civis –
trabalhando juntos para ajudar a estabelecer as bases para uma paz
sustentável.” (FOLEY, 2017, p. 60)
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Além disso, embora alguns considerem a intervenção humanitária uma
exceção ao princípio da não-intervenção, é difícil ver como ela é
compatível com o sistema de relações internacionais previsto pela Carta
das Nações Unidas e o quadro de direito internacional desenvolvido
desde 1945. Embora isso não proporcione maior proteção aos indivíduos,
tem sido equilibrado pelo desenvolvimento de três princípios
compensatórios: o fortalecimento do direito das pessoas à
autodeterminação; restrições à interferência externa nos assuntos
propriamente internos de um país e uma reafirmação da proibição legal da
ameaça unilateral ou uso da força. (FOLEY, 2017, p, 26)

Todas as “nações amantes da paz” podem aderir à ONU, independente da
natureza do seu governo, desde que aceitem as obrigações da Carta. Isso
consagra os princípios fundamentais do direito internacional, incluindo o
respeito pela igualdade soberana das nações, a proibição do uso
unilateral da força e a obrigação de agir de boa fé. O Artigo 1 da Carta
afirma que o objetivo principal da ONU é a manutenção coletiva da paz e
da segurança internacionais. A proibição do uso da força e da intervenção
externa está prevista no artigo 2.º. (FOLEY, 2017, p. 27)

A crescente proeminência dos direitos humanos no direito internacional
levou alguns a argumentar que, quando um Estado falha manifestamente
em proteger sua própria população de violações generalizadas, outros
Estados podem ter justificativa para intervir por motivos humanitários.
Entretanto, não existe uma definição universalmente aceita para o termo
“intervenção humanitária”. (FOLEY, 2017, p, 26)
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Artigo 2 da carta das Nações Unidas

4. Todos os Membros deverão evitar em suas relações
internacionais a ameaça ou o uso da força contra a
integridade territorial ou a dependência política de qualquer
Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os
Propósitos das Nações Unidas.

 
7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as
Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam
essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou  brigará
os Membros a submeterem tais assuntos a uma solução,
nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não
prejudicará a aplicação das medidas coercitivas constantes
do Capitulo VII.

As duas únicas exceções explícitas à proibição da ameaça ou uso da
força na Carta são o “direito inerente de autodefesa” reconhecido
pelo Artigo 51 e as operações autorizadas pelo Conselho de
Segurança sob o Capítulo VII. Alguns argumentaram que o Artigo 2(4)
apenas proíbe especificamente a ameaça ou o uso da força 'contra a
integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado
ou de qualquer outra forma inconsistente com os Propósitos das
Nações Unidas' e que isso não pode impedir sua usar para outros
fins. Estados poderosos que acreditam que um Estado fraco está
violando o direito internacional podem ser tentados a confiar nessa
formulação se decidirem resolver o problema por conta própria.
(FOLEY, 2017, p. 27)
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A partir das disposições presentes na Carta das Nações Unidas, fica
evidente que militares brasileiros e de outros países que participaram
da MINUSTAH jamais deveriam ter recorrido ao uso da força contra a
população civil, a não ser em caso de legítima defesa. 

Além disso, a Carta da ONU, que é anterior à Declaração Universal
dos Direitos Humanos e à maioria dos tratados internacionais de
direitos humanos, "existe uma obrigação da Carta das Nações Unidas
de promover o respeito universal e a observância dos direitos
humanos e liberdades fundamentais", As decisões da CIJ (Corte
Internacional de Justiça) apoiam claramente essa afirmação. (FOLEY,
2017, p. 36) 

O conceito de “proteção de civis” também é fundamental para
entender como devem ser conduzidas as Missões de paz da ONU na
sua relação com a população civil. A grande maioria dos participantes
de Missões da ONU atualmente está destacado em missões que têm
mandatos de POC (protection of civilians). A integração de tarefas de
POC em missões de manutenção da paz tem sido um processo
incremental e reativo, muito parecido com o desenvolvimento original
da própria manutenção da paz. O POC foi impulsionado por uma
sucessão de resoluções do Conselho de Segurança, que se
basearam em grande parte nas experiências de suas missões no
campo. Essas resoluções têm significado normativo porque
representam o endosso pelo Conselho de Segurança de práticas que
estão transformando significativamente o entendimento 'tradicional'
da manutenção da paz da ONU. (FOLEY, 2017, p. 106)
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O primeiro mandato de proteção de civis ocorreu após o Conselho de
Segurança da ONU ter realizado uma reunião aberta sobre a proteção
de civis em conflitos armados. Este notou com preocupação que civis
e trabalhadores de ajuda humanitária 'continuaram a ser alvo de
ataques armados conflito, em flagrante violação dos direitos
humanos e humanitários internacionais lei" e solicitou que o
secretário-geral apresentasse "um relatório com recomendações
menções sobre como poderia atuar para melhorar os processos
físicos e jurídicos proteção de civis em situações de conflito
armados. (FOLEY, 2017, p. 107)

O relatório foi publicado em setembro de 1999, e continha uma série
de recomendações sobre como o Conselho de Segurança poderia
“obrigar as partes em conflito a respeitar os direitos garantidos aos
civis pela lei e convenções internacionais”.8 Ao acolher sua
publicação, o Conselho de Segurança adotou a primeira de uma série
de resoluções sobre a Proteção de Civis em Conflitos Armados. 
 (FOLEY, 2017, p. 107, 108)

Essa primeira resolução observou, em seu preâmbulo, a 'importância
de tomar medidas voltadas para a prevenção e resolução de
conflitos' e a 'necessidade de abordar as causas dos conflitos
armados de maneira abrangente, a fim de aumentar a proteção de
civis a longo prazo, através da promoção do crescimento econômico,
da erradicação da pobreza, do desenvolvimento sustentável, da
reconciliação nacional, da boa governação, da democracia, do Estado
de direito e do respeito e proteção dos direitos humanos. Mais
especificamente, expressou sua "vontade de considerar como os
mandatos de manutenção da paz podem abordar melhor o impacto
negativo dos conflitos armados sobre os civis" e solicitou ao
secretário-geral "que assegure que o pessoal das Nações Unidas
envolvido em atividades de pacificação, manutenção e consolidação
da paz ter formação adequada em direito humanitário internacional,
direitos humanos e direito dos refugiados. (FOLEY, 2017, p. 108)
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Ao observarmos as violações que ocorreram no Haiti durante a
MINUSTAH, fica claro que o conceito de proteção de civis não foi
respeitado e seguido da forma como a defendida pelas Nações Unidas.
Além disso, os casos de abusos e exploração sexual, além da
responsabilidade da Missão na epidemia de cólera evidenciam que
muitos do militares que participaram da Missão não estavam
preparados para essa atividade de pacificação e manutenção da paz. 
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7.   Considerações finais e
recomendações 



Treinamento
1

Recomenda-se   um melhor treinamento para os
capacetes azuis que vão participar das Missões, para
que eles atuem seguindo estritamente o que determina
a Carta da ONU e o Direito Internacional Humanitário. 

Além disso,  é fundamental que os governos dos
países interessados em participar de Missões de Paz
da ONU treinem da melhor maneira os militares que
serão enviados, com o objetivo de que estejam melhor
preparados para evitar o uso da força contra a
população civil

Ao analisarmos as denúncias de violações de direitos humanos
ocorridas no Haiti durante a MINUSTAH, se faz necessário que a ONU
adote uma série de mudanças para evitar que essas mesmas
violações ocorram novamente em Missões futuras. Entre as mudanças
recomendadas estão: 

Investigações
2

É fundamental que se realizam Investigações e sejam
aplicadas punições exemplares para aqueles que
comprovadamente cometerem violações e abusos
contra civis, de modo que outros se sintam
desencorajados a fazer o mesmo. A ausência de
investigação e punição gera impunidade, o que, por sua
vez, perpetua o problema.

Além disso, é fundamental que os governos dos países
auxiliem nas investigações de militares que cometam
abusos e violações
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Responsabilização
2

Por fim, é fundamental que aqueles militares que
cometeram violações em Missões passadas também
sejam responsabilizados, inclusive no Haiti. 

Dessa forma, também é importante que a ONU esteja
disposta auxiliar nessas investigações, uma solução
para isso poderia ser a criação de Tribunais especiais
para investigar violações de direitos humanos em
operações de paz. 
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