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RESUMO 

O POR QUÊ DE DUAS INTERVENÇÕES MILITARES EM UMA MESMA ILHA , A 
ILHA HISPANIOLA, SOB A ÉGIDE DE DUAS ORGANIZAÇÕES 

INTERNACIONAIS DISTINTAS 

AUTOR: Jonathan Ivens Silva Santos 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo Luz Gabriel 
 

 

Este trabalho visa a apontar as razões de terem sido instauradas duas intervenções militares em 
momentos diferentes na Ilha Hispaniola, sob a égide de Organizações Internacionais distintas, a ONU, 
no Haiti, e a OEA, na República Dominicana, tendo como base trabalhos e artigos de opiniões 
elaborados por militares dos Exércitos Brasileiro e Americano, por integrantes do Instituto Igarapé e 
diversas outras obras. De tais fontes de pesquisa, foram retiradas diversas informações relevantes para 
a realização deste trabalho, tais como contexto histórico, fatores internos e externos à região os quais 
influenciaram direta ou indiretamente nas intervenções militares em questão, e esclarecimentos a 
respeito delas. Podemos concluir que as intervenções realmente foram necessárias, pois as crises 
enfrentadas pelos dois países não conseguiriam ser resolvidas sem o apoio externo, e que as 
Organizações Internacionais intervieram na ilha não apenas com fins pacíficos e humanitários, mas 
também para evitar a expansão dos ideais socialistas decorrentes da guerra fria, o que poderia causar 
maiores complicações. 
 
 
Palavras-chave: Intervenções militares. Organizações Internacionais. Haiti. República Dominicana. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ABSTRACT 

 THE REASON OF TWO MILITARY INTERVENTIONS AT THE SAME ISLAND, 
THE HISPANIOLA ISLAND, UNDER THE RESPONSIBILITY OF TWO 

DIFERENTS INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

AUTHOR: Jonathan Ivens Silva Santos 

ADVISOR: Carlos Eduardo Luz Gabriel 
 

 
This research aims at indicating the reasons for the establishment of two military interventions at different times 
on Hispaniola Island, under the aegis of distinct International Organizations, the UN, in Haiti, and OAS, in the 
Dominican Republic, based on researches and articles of opinion published by servicepeople of the Brazilian and 
American Armies, by members of the Institute Igarapé and several other works. From such research sources, a 
variety of information relevant to this work were extracted, such as historical context, internal and external 
factors that directly or indirectly influenced the said military interventions, as well as explanations about them. 
We can conclude that the interventions were really necessary, because the crises faced by both countries could 
not be resolved without external support, and that the International Organizations intervened on the island not 
only for peaceful and humanitarian purposes but also to avoid the expansion of the socialist ideals resulted from 
the cold war, which could cause further complications. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa analisar os motivos e como se deram as intervenções militares na 

Ilha Hispaniola sob a égide das Organizações Internacionais, ONU e OEA, no Haiti e na 

Republica Dominicana, respectivamente. É importante que estes conhecimentos sejam 

transmitidos para que nós, militares, sejamos capazes de compreender o por quê de sermos 

empregados nesse tipo de missão no estrangeiro. 

Ilustrado no Mapa Mundi , A ilha Hispaniola é localizada na América Central e é a 

segunda maior ilha da região do Caribe , depois de Cuba. Ela é dividida em dois países: a 

República Dominicana e o Haiti.  

 
Fotografia 1: Mapa físico da Ilha Hispaniola 

 
Fonte:https://br.depositphotos.com/70014349/stock-illustration-hispaniola-political-map-with-haiti.html 

 

A primeira missão ocorreu em 1965 sob a égide da OEA, na República Dominicana, 

pois tal nação encontrava-se em uma guerra civil, quando um grupo de civis armados 

simpatizantes do comunismo tomaram as ruas de toda a capital de Santo Domingo e 

rapidamente subjugaram as forças de segurança dominicanas.(O.SHEA,2010).  A segunda, 

iniciada em 2004, ocorreu no Haiti, sob a égide da ONU , porque o país encontrava-se em 

uma enorme crise política e na iminência de uma guerra civil, onde o Estado haitiano não 

estava apto a prover a segurança para sua população, sendo necessária a Intervenção por parte 

das Nações Unidas. 

https://br.depositphotos.com/70014349/stock-illustration-hispaniola-political-map-with-haiti.html
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Assim é oportuno problematizar a questão: como ocorreram as intervenções? Porque 

duas intervenções em uma mesma região? Houve interesses particulares dos países 

participantes, em especial os EUA? Elas foram realmente necessárias? Foram atingidos todos 

os requisitos necessários para que a intervenções pudessem acontecer? 

 Com isso, em um primeiro momento, estre trabalho apresentará informações a 

respeito das duas organizações internacionais em questão, tais como histórico, 

particularidades, composição e outras informações importantes para o andamento da pesquisa. 

Em um segundo momento, apresentará as missões propriamente ditas, para que, confrontado 

as informações obtidas durante a realização do trabalho, possamos chegar a uma conclusão 

interessante a respeito do tema proposto. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

No decorrer de pesquisa realizaremos os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa bibliográfica relacionada à temática, dados contidos nos materiais utilizados como 

fonte de pesquisa, bem como informações baseadas nos resultados obtidos em outras 

pesquisas relacionadas ao tema. 

Primeiramente, realizaremos uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura que 

nos fornecerá a base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse levantamento, 

destacaremos os aspectos gerais das intervenções militares e humanitárias, seus critérios de 

execução e das competências destinadas às Organizações Internacionais relacionadas. 

Procederemos ao levantamento dos dados bibliográficos, bem como fichamento do 

material a ser utilizado, os quais não constarão no TCC.   

Por fim, confrontaremos os dados com as hipóteses propostas, a fim de corroborá-los. 

 
2.1 Revisão da literatura  

Conforme a Carta das Nações Unidas em seu artigo 43, o Conselho de Segurança 

poderá investigar sobre qualquer controvérsia ou situação suscetível de provocar atritos entre 

as Nações ou dar origem a uma controvérsia, a fim de determinar se a continuação de tal 

controvérsia ou situação pode constituir ameaça à manutenção da paz e da segurança 

internacionais, podendo assim intervir ou não naquela nação. Porém, para que ocorra uma 

intervenção é necessário que sejam atingidos alguns requisitos previstos e que serão 

explanados no decorrer do trabalho. 
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O problema haitiano tem origens bem distantes, assim, é fundamental uma discussão 

sobre sua evolução histórica, para assegurar a compreensão de que a crise no país não 

constitui apenas um evento pontual, sendo, na realidade, consequência dos fatos que 

marcaram a formação do país até os dias de hoje. As origens do caos estão na própria história 

do Haiti. 

Assim, a história do primeiro país latino-americano a se tornar independente é 

marcada pela instabilidade em sua trajetória política, social e econômica. Violência 

indiscriminada, revoltas, golpes e repressões marcaram o povo haitiano que vem 

sobrevivendo às inúmeras violações dos Direitos Humanos. 

A República Dominicana conquistou sua independência formal em 1844, mas pode-se 

dizer que nunca foi de fato independente, pois tanto suas relações exteriores como sua política 

doméstica foram alvo de constantes intervenções, diretas ou indiretas, por parte dos Estados 

Unidos. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

Visando confirmar o apresentado pela literatura, formulou-se os seguintes problemas 

de pesquisa: como ocorreram as intervenções? Porque duas intervenções em uma mesma 

região? Houveram interesses particulares dos países participantes , em especial os EUA? Elas 

foram realmente necessárias? Foram atingidos todos os requisitos necessários para que a 

intervenções pudessem acontecer? 

Logo, os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras 

preliminares para aprofundamento sobre o tema e coleta de dados; e análise e comparação dos 

dados coletados. Já os objetivos do presente trabalho se sucederam da seguinte forma: analisar 

os antecedentes das intervenções que ocorreram nos dois países, como elas ocorreram e suas 

consequências. 

Do mesmo modo, visou-se especificamente a revisão bibliográfica e documental. Com 

o propósito de operacionalizar a pesquisa, foram adotados os procedimentos metodológicos 

descritos abaixo. 

Primeiramente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de aprofundar-

se no tema e colher a base teórica do trabalho. Após esse levantamento de informações, foi 

analisado toda a documentação.  

De posse dessa base teórica, foi feita uma análise dos fatos e uma comparação diante 

do exposto nessas análises. 
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3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) 

 
Fotografia 2: LOGO da ONU 

 
Fonte: https://logodownload.org/onu-logo-nacoes-unidas-logo/onu-logo-8/   

 

3.1 Histórico 
A ONU surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações, 

que foi criada em 1919 depois da Primeira Guerra Mundial. 

O nome Nações Unidas foi concebido por Franklin Delano Roosevelt, presidente dos 

Estados Unidos, na época da elaboração da Declaração das Nações Unidas em primeiro de 

janeiro de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, representantes de 26 países 

estabeleceram o compromisso de lutar juntos contra as potências do Eixo, formado por 

Alemanha, Itália e Japão. Mas, oficialmente, a Organização das Nações Unidas passou a 

existir a partir de 24 de outubro de 1945, quando a carta foi ratificada pela China, Estados 

Unidos, França, Reino Unido, União Soviética e pela maioria dos países membros-

fundadores. Nesta data comemora-se o Dia das Nações Unidas.(FIORIO,2015?)  

Em 26 de junho de 1945, a primeira carta da organização foi assinada por 50 países 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional.  

https://logodownload.org/onu-logo-nacoes-unidas-logo/onu-logo-8/
https://www.coladaweb.com/historia/guerras/segunda-guerra-mundial
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Para elaborar um documento, os delegados se basearam em propostas formuladas por 

representantes da China, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética, 

apresentadas em Dumbarton Oaks, de agosto a outubro de 1944. 

A ONU foi fundada por 51 países, dentre eles o Brasil e, hoje, conta com mais de 180 

países membros. Apesar do prédio das Nações Unidas está em Nova York, a ONU é território 

internacional. 

 

3.2 Propósito da ONU 
 

De acordo com o artigo 1 da Carta das Nações Unidas, a ONU tem como propósito 

manter paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas 

efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da 

paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito 

internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma 

perturbação da paz. Além disso, desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no 

respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos,  tomar outras 

medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal e Conseguir uma cooperação 

internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural 

ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Por fim, Ser um 

centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns. 

 

3.3 Composição da ONU 
Segundo o artigo 7 da Carta das Nações Unidas, Ficam estabelecidos como órgãos 

principais das Nações Unidas: uma Assembleia Geral, um Conselho de Segurança, um 

Conselho Econômico e Social, um Conselho de Tutela, uma Corte Internacional de Justiça e 

um Secretariado. 

 

3.3.1 A Assembleia Geral 
 

A Assembleia Geral das Nações Unidas é composta de todos os Membros da 

Organização, cabendo a cada Estado-Membro apenas um voto. As decisões da Assembleia 

Geral são tomadas pela maioria simples dos Membros presentes e votantes. Nas questões 

importantes as decisões são tomadas por dois terços dos Membros presentes e votantes. 

(AMAN,2018) 
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Nos artigos integrantes do capítulo IV  da Carta da ONU, encontram-se as principais 

atribuições da Assembleia Geral , tais como as recomendações acerca da manutenção da paz e 

da segurança internacionais, a eleição dos membros não permanentes do Conselho de 

Segurança e dos membros dos Conselhos Econômico e Social e do Conselho de Tutela , assim 

como a admissão de novos membros da Organização dentre outras . 

 

3.3.2 O Conselho de Segurança   
 

Conforme o artigo 23 da Carta das Nações unidas, que trata a respeito da composição 

do Conselho de Segurança , este Conselho é composto por 15 (quinze) países membros, 

dentre os quais , cinco serão permanentes (Estados Unidos da América, França, Rússia, China 

e Reino Unido) e os outros dez serão membros rotativos, elegidos pelos membros 

permanentes de acordo com a contribuição para a manutenção da paz e da segurança 

internacionais e para outros propósitos da ONU e também e com a distribuição geográfica 

equitativa. Atualmente, os membros rotativos são a África do Sul, Alemanha, Bélgica, Costa 

do Marfim, Guiné Equatorial, Indonésia, Kuwait, Peru, Polônia e República Dominicana. 

De acordo com AMAN (2018),  as funções e atribuições do Conselho de Segurança 

são manter a paz e a segurança internacionais de acordo com os propósitos e princípios das 

Nações Unidas; examinar qualquer controvérsia ou situação suscetível de provocar atritos 

internacionais; recomendar métodos para o acerto de tais controvérsias ou as condições para 

sua solução. Além disso, o Conselho tem poderes para, por exemplo, impor sanções 

econômicas e políticas a um Estado que esteja transgredindo o direito internacional, violando 

a soberania territorial de outro Estado mas necessariamente que seja considerado que as 

decisões do Estado transgressor “coloquem em risco a paz e a segurança internacionais”. 

  Apesar de outros órgãos da ONU formularem recomendações aos governos, somente 

o Conselho de Segurança pode tomar decisões, observados os artigos da Carta, que os 

Estados-Membros ficam obrigados a cumprir (decisões vinculantes).  

.  

 

 

 

 

 



 17 

4 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

 
Figura 3: LOGO da OEA 

 
Fonte: http://www.oas.org/imgs/logo/OAS_Seal_POR_Principal_.gif   

 

4.1 Histórico 
Considerada a primeira organização regional do planeta, a OEA foi fundada em 1948, 

em Bogotá, na Colômbia, com a assinatura da Carta da OEA. Contudo, sua origem é de 1889, 

quando foi realizada, na cidade de Washington (capital dos Estados Unidos), a Primeira 

Conferência Internacional Americana, que ocorreu entre outubro de 1889 a abril de 1890. 

Nessa ocasião, foi formada a União Internacional das Repúblicas Americanas. 

Essa organização internacional tem como objetivo, conforme o Artigo 1° da sua Carta, 

o estabelecimento de “uma ordem de paz e de justiça, para promover a solidariedade, 

intensificar sua colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua 

independência”.(FRANCISCO,2019)  

Atualmente, a Organização dos Estados Americanos tem 33 países membros, além de 

62 nações observadoras. Essa organização já foi integrada por 35 países americanos, 

entretanto, Cuba e Honduras foram excluídas do grupo. 

 

http://www.oas.org/imgs/logo/OAS_Seal_POR_Principal_.gif
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4.2 Propósitos da OEA 
Conforme exposto no site da OEA, para realizar os princípios em que se baseia e para 

cumprir com suas obrigações regionais, de acordo com a Carta das Nações Unidas, a 

Organização dos Estados Americanos tem como propósitos a garantia da paz e da segurança 

continental; a promoção e consolidação da democracia representativa, respeitando o princípio 

da não intervenção assim como prevenir as possíveis causas de dificuldades, assegurar a 

solução pacífica das controvérsias que surjam entre seus membros e organizar a ação solidária 

destes em caso de agressão; também deve procurara a solução dos problemas políticos, 

jurídicos, e econômicos que surgirem entre os Estados membros, dentre outros. 

A Organização dos Estados Americanos tem como princípio básico o respeito à 

soberania e à independência dos países do continente. Os impasses internacionais, envolvendo 

dois ou mais Estados americanos, deverão ser solucionados de forma pacífica, sendo que a 

agressão a uma nação americana constitui uma agressão a todos os demais países da OEA. 

Essa organização tem desenvolvido projetos para garantir a paz e a segurança continental, 

solucionar problemas políticos e econômicos, discutir ações para promover o 

desenvolvimento econômico e social, organizar ajuda humanitária em caso de catástrofes, 

entre outras ações. Para assegurar esses objetivos e princípios, a OEA trabalha abordando 

aspectos da democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento. 

(FRANCISCO,2019) 

4.3 Composição da OEA 
Conforme nos assegura o próprio site da OEA e o artigo 53 do Capitulo VII de sua 

carta, a Organização realiza seus fins por intermédio dos seguintes órgãos: Assembleia Geral, 

Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores; Conselhos Permanente e 

Interamericano de Desenvolvimento Integral; Comissões Jurídicas Interamericanas e 

Interamericanas de Direitos Humanos; Secretaria Geral; Conferencias e Organismos 

Especializados além de outras entidades estabelecidas pela Assembleia Geral.  

4.3.1 A Assembleia Geral da OEA 
A Assembleia Geral é o órgão supremo da Organização dos Estados Americanos. É 

constituída pelas delegações de todos os Estados membros, os quais têm direito a nela se fazer 

representar e a emitir um voto cada um. A definição dos mecanismos, políticas, ações e 

mandatos da Organização tem origem na Assembleia Geral. Suas atribuições acham-se 

definidas no Capítulo IX da Carta da OEA, dentre as quais, destacam-se como principais: 

Decidir a ação e a política gerais da Organização, determinar a estrutura e funções de seus 

http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.oas.org/pt/paises/estados_membros.asp
http://www.oas.org/pt/sobre/mecanismos.asp
http://www.oas.org/juridico/portuguese/carta.htm#Cap%C3%ADtulo%20IX
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órgãos e considerar qualquer assunto relativo à convivência dos Estados americanos; 

Estabelecer normas para a coordenação das atividades dos órgãos, organismos e entidades da 

Organização entre si e de tais atividades com as das outras instituições do Sistema 

Interamericano; Fortalecer e harmonizar a cooperação com as Nações Unidas e seus 

organismos especializados e promover a colaboração, especialmente nos setores econômico, 

social e cultural, com outras organizações internacionais cujos objetivos sejam análogos aos 

da Organização dos Estados Americanos. 

 

 5 CRITÉRIOS PARA INTERVENÇÕES  

De acordo com AMAN (2018) , existem 6 critérios que devem ser atendidos para que 

que uma intervenção possa acontecer. São os seguintes critérios:  

 
1) JUSTA CAUSA – A intervenção militar é medida extrema e deve ser empregada 
quando existe a garantia de que ocorre ou existe a iminência de gravíssimas 
consequências para uma população, nas seguintes situações:  
a) grandes perdas em vidas, com atuação deliberada do Estado soberano ou situação 
de falência do Estado;  
b) limpeza étnica em larga escala através de assassinatos, expulsões forçadas, atos 
de terror ou estupros.  
2) AUTORIDADE CERTA – A intervenção militar, apoiada em justa causa 
suficiente para ultrapassar o fundamental "Princípio da Não-intervenção", deve ser 
decidida e conduzida por organismo internacional universal ou regional;  
3) INTENÇÃO CORRETA – a intervenção militar não pode de forma nenhuma 
estar apoiada em objetivos geopolíticos ou interesses particulares de um Estado. A 
proteção humana definida pela justa causa tem que ser a causa evidente da 
intervenção;  
4) ÚLTIMA INSTÂNCIA – a coação militar só deve ser intentada quando todas as 
outras possibilidades tenham falhado. Soluções políticas devem ser exauridas, 
particularmente quando em conflitos internos, com o oferecimento de garantias e 
autonomia linguística, cultural e política;  
5) MEIOS PROPORCIONAIS – a escala, a duração e a intensidade das ações 
previstas nas intervenções devem ser perfeitamente ajustadas com o objetivo de 
proteger vidas e direitos humanos fundamentais;  
6) GRANDES CHANCES DE SUCESSO – a intervenção militar - mesmo como 
último recurso - só deve ser em pregada se não for provocar mais sofrimento para a 
população ameaçada ou mesmo senão for aumentar a escala de agressões sofridas, 
ou, ainda, se não houver evidência de que outras populações serão incluídas na 
mesma situação. 
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6  R2P (RESPONSIBILITY TO PROTECT) E RWP ( RESPONSIBILITY WHILE 

PROTECTING) 

Segundo a ONU , a responsabilidade de proteger (R2P) representa um compromisso 

político para acabar com as piores formas de violência e perseguição. Procura reduzir o fosso 

entre as obrigações prévias dos Estados-Membros no âmbito do direito internacional 

humanitário e dos direitos humanos e a realidade das populações em risco de genocídio, 

crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade. 

O conceito de RwP surgiu em 2011 , durante a abertura da Assembleia Geral da ONU 

, e foi anunciado pelo Brasil. De acordo com Kenkel (2016), a nota da RwP diz que a força 

deve ser usada apenas como último recurso e sujeito a um mandato limitado e bem definido, 

implementado sob condições de total responsabilidade no campo. 

 

7. HAITI (ONU) 

7.1 Características 
O Haiti ocupa o terço oeste da Ilha Hispaniola, a segunda maior ilha das Grandes 

Antilhas, no Mar do Caribe. A República Dominicana ocupa os outros dois terços dessa ilha. 

O País possui superfície de 27.750 km² e sua capital é Porto Príncipe. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2004) Ao norte, seu território é banhado pelo Oceano Atlântico; ao sul, pelo 

Mar do Caribe (ou Mar das Antilhas); a oeste, pelo Golfo de Gonaïves e Passagem de 

Sotavento; e a leste, compartilha a Ilha Hispaniola com a República Dominicana, única 

fronteira terrestre com cerca de 360 km de extensão . (CIA, 2011) 

7.2 Histórico 
O problema haitiano tem origens bem distantes, assim, é fundamental uma discussão 

sobre sua evolução histórica, para assegurar a compreensão de que a crise no país não 

constitui apenas um evento pontual, sendo, na realidade, consequência dos fatos que 

marcaram a formação do país até os dias de hoje. As origens do caos estão na própria história 

do Haiti. 
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Segundo Câmara, o Haiti  

é um país que se destacou dos demais vizinhos da região por ter sido o primeiro 
latino-americano a alcançar a independência e o único a conquistála a partir de uma 
revolta de escravos, mas que não apresentou o mesmo grau de pioneirismo nas 
etapas subseqüentes de sua afirmação nacional. (CÂMARA, 1998) 

 Assim, a história do primeiro país latino-americano a se tornar independente é 

marcada pela instabilidade em sua trajetória política, social e econômica. Violência 

indiscriminada, revoltas, golpes e repressões marcaram o povo haitiano que vem 

sobrevivendo às inúmeras violações dos Direitos Humanos. 

A ilha caribenha de Hispaniola aparece em boa parte dos livros de história como local 

de chegada de Cristóvão Colombo por ocasião da descoberta da América em 1492. Dessa 

forma, o território hoje ocupado pelo Haiti tornou-se, a partir daquela data, possessão 

espanhola. (BRAGA, 2005) Após a chegada de Colombo, os espanhóis estabeleceram fortes 

no litoral da ilha. Depois da segunda viagem de Colombo, a colonização foi estendida para 

toda a ilha, escravizando indígenas para a agricultura e cerâmica. A partir de 1540, a 

colonização espanhola no Haiti teve sua decadência. Então, a partir de 1625 a ilha passou a ter 

grande influência francesa, até que, em 1697, Espanha e França assinaram o Tratado de 

Ryswick, passando o controle da ilha para a França. (IBGE, 2009)  

Sob o domínio da França, o Haiti tornou-se logo uma de suas mais prósperas e ricas 

colônias, conhecida como a Pérola do Caribe. Tal prosperidade foi alcançada graças ao 

cultivo de cana-de-açúcar e de café, por meio de um dos mais violentos regimes de escravidão 

da história das Américas. Isto trouxe como consequência uma profunda divisão no seio da 

população negra, em função de suas origens: os locais, chamados “creoles”, e os diretamente 

oriundos da África, chamados “bossales”. Este último grupo, por sua vez, também estava 

fracionado em inúmeras rivalidades, em função de suas diferentes tribos de origem. (BRAGA, 

2005) Percebe-se, portanto, que o período colonial deixou como herança algumas 

características que acabaram por marcar o comportamento da sociedade haitiana: a divisão em 

diferentes sectos e bandos, em função da origem de cada grupo social, a extrema violência na 

solução dos conflitos. (BRAGA, 2005) 

7.2.1 Independência do Haiti 
Ao final do século XVIII, teve início, com uma revolta de escravos, o processo de 

independência do país. Este processo foi fortemente inspirado nos ideais de liberdade e 

igualdade da Revolução Francesa, que não se imaginava pudessem chegar a terras tão 
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longínquas. (BRAGA, 2005) Com isso, após derrotar o exército francês na batalha de 

Vertières, em janeiro de 1804, o Haiti declarou sua independência. 

Os anos seguintes foram difíceis para o país. A França e demais países do mundo 

recusaram-se a reconhecer a independência. A existência da primeira nação de “escravos 

livres” representava, naquele momento, uma aberração política e jurídica e, principalmente, 

uma ameaça às potências coloniais européias ou mesmo aos EUA, ainda escravocrata. 

(BRAGA, 2005) 

Ainda de acordo com Braga(2005), em 1825, após os haitianos concordarem em pagar 

indenização (equivalente ao orçamento anual francês da época), a França finalmente 

reconheceu sua independência. Tal condição foi essencial para que os demais países também 

aceitassem a emancipação, permitindo ao Haiti inserir-se, finalmente, no concerto das nações. 

A indenização, por outro lado, consumiu por muitos anos grande parte da riqueza haitiana, 

contribuindo, desde os primórdios, para inviabilizar sua economia. Os EUA, só 

reconheceriam o Haiti quarenta anos depois, em 1862, contribuindo assim também para seu 

isolamento inicial. 

7.2.2 Intervenção dos EUA no Haiti 
No período de intervenção americana, a cisão entre negros e mulatos agravou-se. 

Segundo Câmara (1998), presença de forças estrangeiras abriu profunda ferida no espírito 

fortemente nacionalista da população negra, que sempre se orgulhou de sua vitória contra os 

colonizadores brancos. Além disso, durante esse período de intervenção e os onze anos 

subsequentes, os negros foram mantidos à margem do processo político, tendo sido o 

comando da nação confiado a governantes mulatos, que se sucederam em administrações 

incompetentes e corruptas.  

Em 1946, uma rebelião popular derruba o Presidente mulato Elis Lescot, levando ao 

poder o negro Dumarsais Estimé, que foi destituído por um golpe militar liderado por Raoul 

Magloire em 1950. A direta responsabilidade de Magloire pela derrubada de Estimé não fora, 

no entanto, esquecida pelos partidos de oposição. Agindo na clandestinidade, François 

Duvalier organizou uma violenta campanha contra o Governo Magloire, que culminaria com a 

renúncia do mandatário em 1956 e a vitória do próprio Duvalier nas eleições presidenciais 

realizadas em 1957. (CÂMARA, 1998) 
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No clima de incerteza em que permanecera o Haiti após a saída de Magloire, o médico 

sanitarista François Duvalier lançou sua candidatura à Presidência, com a bandeira da 

valorização da “negritude” da nação haitiana. Era conhecido como Papa Doc (papai médico) 

pelo trabalho que havia realizado junto às populações rurais no combate à malária. Papa Doc 

prometia colocar seu Governo a serviço da afirmação dos valores e tradições da população 

negra, numa inteligente proposta que asseguraria o apoio da massa da população à sua 

candidatura. (CÂMARA, 1998) Papa Doc governou o Haiti por 14 anos, até a sua morte, 

quando assumiu o governo seu filho Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc. 

Durante o regime dos Duvalier, o Haiti conseguiu algum progresso econômico, 

principalmente em função da instalação, no país, de fábricas que exportavam produtos têxteis 

e outros artefatos para os EUA. (BRAGA, 2005) Em 1986, os militares assumiram o poder, 

sucedendo-se no governo até 1990, com uma série de governos provisórios. Em 1987, uma 

nova Constituição entrou em vigor. (IBGE, 2009) Câmara (1998) chama a atenção para o fato 

de que, ao se rever a história do Haiti no período de 1804 a 1990, um aspecto que fica 

bastante evidente é a absoluta ausência de um compromisso das lideranças políticas com a 

democratização das instituições nacionais. A causa principal desse fenômeno estaria na 

própria conformação da sociedade haitiana que, como foi visto, permanece até hoje dividida 

entre a elite econômica (mulata) e a camada pobre da população (negra). 

Com o fim dos Duvalier, cresceu a liderança do padre Jean Bertrand Aristide, que 

criara o partido Lavalas (BRAGA, 2005) e a esperança de redemocratização surgiu em 1990, 

quando ocorreram eleições livres e a população o elegeu para presidente, com 67% dos votos. 

(IBGE, 2009) 

Aristide tomou posse em fevereiro de 1991 e, poucos meses depois, em setembro do 
mesmo ano, seria deposto por um golpe de estado promovido por militares, com o 
apoio de setores importantes da elite do país, liderados pelo General Raoul Cédras. 
O Presidente deixou o país em busca de asilo nos Estados Unidos e o governo 
militar responsável pelo golpe nomeou, logo em seguida, o civil Marc Bazin, como 
Primeiro-Ministro. A partir daquele ano, os enfrentamentos cresceram 
significativamente, tanto no plano político quanto no social, agravados por um 
quadro econômico desalentador. (FILHO, 2007) 

Exilado, Aristide buscou apoio nos EUA e acabou por obter um embargo econômico contra o 

Haiti, para forçar sua reinstalação no governo. Tal embargo trouxe como consequência a 

falência da sempre precária economia haitiana, o aumento do desemprego e da fome, além de 

um incremento das atividades ilícitas ligadas ao contrabando. (BRAGA, 2005) 
Em 1993, com o objetivo de monitorar as violações aos direitos humanos 
denunciadas pelo Presidente deposto, seria criada a International Civilian Mission in 
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Haiti, missão conjunta das Nações Unidas com a Organização dos Estados 
Americanos, que permaneceria no país até 1994, ano em que os observadores 
internacionais das Nações Unidas seriam expulsos. Diante desse quadro, agravado 
pela escalada de violência, de repressão e de abusos de direitos humanos, com a 
falência das medidas políticas e diplomáticas da OEA e sem que os mecanismos 
multilaterais de pressão econômica e comercial se fizessem valer, o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas seria acionado, e aplicado pela primeira vez no 
hemisfério o controverso capítulo VII da Carta das Nações Unidas, através da 
Resolução 940. (FILHO, 2007) 

 
 

 

 

7.3 As Missões da ONU no Haiti 
De acordo com a ONU, foram realizadas  5 missões da Organização no Haiti, 

denominadas UNIMIH ( 1993-1996), UNSMIH ( 1996-1997), UNTMIH ( 1997), MIPONUH 

( 1997-2000) e a MINUSTAH( 2004- 2018). 

A primeira intervenção das Nações Unidas no Haiti data de fevereiro de 1993, quando 

foi desdobrada a Missão civil internacional conjunta ONU-OEA no Haiti. Em setembro de 

1993, o Conselho de Segurança estabeleceu a primeira operação de manutenção da paz no 

país, a UNMIH. No entanto, devido à recusa, por parte das autoridades militares haitianas, em 

cooperar, a UNMIH não pôde ser implantada completamente à época e não cumpriu o seu 

Mandato. (MINUSTAH.ORG, 2010)  

Em julho de 1994, o Conselho de Segurança autorizou, pela Resolução 940 (1994), o 

estabelecimento de uma força multinacional de 20.000 membros para facilitar o regresso 

rápido das autoridades haitianas legítimas, de manter a segurança e a estabilidade no país e de 

promover o Estado de Direito. A força multinacional foi seguida de uma série de missões 

sucessivas das Nações Unidas de 1994 para 2001: a UNMIH, que assumiu a integralidade das 

suas funções em março de 1995; a UNSMIH; UNTMIH e a MIPONUH. (MINUSTAH.ORG, 

2010)  

Ao longo de todo o este período, fatos positivos foram registrados. Entre eles, 

destacam-se: o restabelecimento de certo grau de democracia, com a primeira outorga de 

poderes de maneira pacífica entre dois presidentes democraticamente eleitos, o 

desenvolvimento de uma sociedade civil multiforme e a sua participação crescente na 

instauração de uma cultura política fundada sobre valores democráticos. No entanto, houve 

também dificuldades. Devido à continuação da crise política e a instabilidade que a 

acompanhou, as reformas sérias nunca se concretizaram. (MINUSTAH.ORG, 2010) 

Em 1994, Aristide foi reconduzido ao poder, apoiado por uma Força multinacional de 

20 mil militares, liderados pelos EUA. Esta Força foi substituída posteriormente por uma 
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Força de Paz da ONU. (BRAGA, 2005) Em 1994, retornou ao poder no Haiti, com auxílio 

dos Estados Unidos. Mesmo assim, o ciclo de violência, corrupção e miséria não foi rompido. 

(IBGE, 2009) Imediatamente após retornar, Aristide decretou a extinção das forças armadas 

do país, às quais acusava de serem as responsáveis por toda a instabilidade política no Haiti e 

por uma sequência de golpes de Estado. Tal extinção, além de ilegal, foi pessimamente 

conduzida, deixando grande parcela dos mais de sete mil militares sem emprego, sem salário, 

sem pensões e com armas. (BRAGA, 2005) Em 2000, Aristide foi novamente eleito, em 

suspeito processo eleitoral. Durante este segundo governo, passou a adotar medidas populistas 

e a utilizar grupos armados (chimères) para perseguir seus opositores, criando conflitos e 

desagradando grande parcela da sociedade, que se mobilizou. Já em 2002, surgiriam as 

primeiras demonstrações e passeatas populares contra o partido Lavalas e contra Aristide. 

(BRAGA, 2005) Ao final de 2003, já se desenhava, no Haiti, um cenário de grave crise 

interna. Consequentemente, os principais atores internacionais começavam a se movimentar 

no sentido de buscar uma saída. (BRAGA, 2005) Em dezembro de 2003, sob pressão 

crescente da ala rebelde, Aristide prometeu eleições novas dentro de seis meses. Os protestos 

anti-Aristide, em janeiro de 2004, fizeram várias mortes na capital do Haiti. Em fevereiro, 

com o avanço dos rebeldes, Aristide foge para a África e o Haiti sofre intervenção 

internacional pela ONU. (IBGE, 2009) 

No mesmo dia da queda de Aristide, uma Força Interina Multinacional (composta por 

EUA, Canadá, França e Chile) já iniciava seu desdobramento em território haitiano. A Força 

seria legalizada pela resolução 1529, datada de 29 de fevereiro de 2004, aprovada às pressas 

pelo Conselho de Segurança da ONU. Esta Força atingiria, em 8 de maio de 2004, um efetivo 

de 3.773 militares. A solução provisória contribuiu para manter a violência em níveis 

aceitáveis e trazer alguma estabilidade ao país, durante momento de gravíssimo colapso 

institucional. (BRAGA, 2005) 

Entretanto, diante da intenção dos EUA e da França em deixar o país o mais rápido 

possível, a ONU, pressionada, iniciou imediatamente o planejamento de uma Missão de Paz. 

Equipes de reconhecimento da ONU foram ao Haiti com o propósito de identificar as 

necessidades e propor a estrutura e o Mandato da futura Missão. Simultaneamente, 

intensificaram-se as negociações, capitaneadas pela própria ONU e por outros atores 

internacionais (EUA e França, principalmente) com países que, como o Brasil, pudessem e 

tivessem interesse em participar da Missão. (BRAGA, 2005) 

Enquanto isso, no âmbito interno do Haiti, a solução adotada foi a posse do presidente 

da Corte de Cassação, Boniface Alexandre, como Presidente da República, ação prevista na 
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Constituição. Foi também formado um “Conselho de Sábios”, com representantes dos 

principais setores da sociedade. Este Conselho escolheu Gerard Latortue como Primeiro 

Ministro. Ficou evidente uma primeira mudança no perfil da política interna do Haiti, pois, se 

no governo anterior, o homem forte era o presidente (Aristide), no governo transitório, o 

homem forte passava a ser o primeiro-ministro. Curiosamente, o parlamento deixou de existir. 

(BRAGA, 2005)  

Em 16 de abril de 2004, o Secretário Geral da Organização das Nações Unidas  

submeteu ao Conselho de Segurança o relatório (S/2004/300) com suas recomendações 

relativas à criação de uma Missão de Paz. Após algum debate, o CSNU decidiu, por 

intermédio da Resolução 1542, de 30 de abril de 2004, estabelecer a Missão das Nações 

Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), com Mandato vigorando a partir de 1º de 

junho de 2004. (BRAGA, 2005). 

 

8 REPUBLICA DOMINICANA ( OEA) 

 

8.1 Características  
A Republica Dominicana é uma nação insular da América Central, ocupando a porção 

leste da ilha Hispaniola, fazendo fronteira com o Haiti. É um pais com a extensão territorial 

de aproximadamente 48 mil quilômetros quadrados, sendo assim o segundo maior país do 

caribe com cerca de 10 milhões de habitantes e sua capital é a cidade de São Domingo. Ao 

norte, é banhado pelo Oceano Atlântico e, a sul, pelo mar do caribe. 

 

8.2 Histórico 
A República Dominicana conquistou sua independência formal em 1844, mas pode-se 

dizer que nunca foi de fato independente, pois tanto suas relações exteriores como sua política 

doméstica foram alvo de constantes intervenções, diretas ou indiretas, por parte dos Estados 

Unidos. 

Segundo Lowenthal (1995), em 1849, a República Dominicana fazia um primeiro 

pedido de anexação aos EUA, que foi negado pelos norte-americanos, embora um ano depois 

o presidente Millard Fillmore tenha destacado em seu discurso anual ao Congresso a 

importância estratégica para os Estados Unidos da ilha de Hispaniola, onde se localizam a 

República Dominicana e o Haiti. Embora a possibilidade de anexação já fosse considerada à 

época, o Estado norte-americano ainda não tinha uma postura internacionalista. Seus 
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interesses no sistema internacional só se ampliaram com a ascensão do país ao status de 

grande potência, iniciada após a Guerra Civil. 

No ano de 1870, o então presidente Ulysses S. Grant já definia os interesses 

americanos no sistema internacional de formas mais abrangente. Afinal, percebia que uma 

nação tão rica teria condições de se expandir. Assim, levou ao Congresso uma proposta de 

anexação da República Dominicana que foi, no entanto, rejeitada. O Congresso não ratificou 

o tratado de anexação, segundo Zakaria (1999), por diversas razões, sendo todas relacionadas 

à política doméstica americana: os custos financeiros da anexação, o problema de estender a 

cidadania a uma população não-branca e o fato de a proposta de anexação ter sido feita pelo 

poder executivo. Mas o Congresso acabou perdendo seu domínio sobre a política externa, e 

com o fortalecimento do poder executivo tornou-se possível uma atuação mais intensa nas 

relações com o país caribenho. 

Um período de aparente autonomia foi o do governo de Trujillo, entre 1930 e 1961. 

Segundo Lowenthal, o envolvimento americano diminuiu na época porque Trujillo, apesar de 

ter ascendido ao poder através de uma eleição claramente fraudulenta e ter se mantido por 

tanto tempo como um ditador, mantinha o país alinhado aos interesses americanos, 

oferecendo apoio a Washington tanto durante a Segunda Guerra Mundial quanto na Guerra 

Fria. A ditadura garantia, ainda, a estabilidade política que os Estados Unidos julgavam 

necessária para impedir influências de outras potências no hemisfério. 

Os norte-americanos tendiam a analisar a situação política dominicana fazendo 

paralelo com Cuba, onde o governo ditatorial extremamente impopular de Fulgêncio Batista 

havia sido derrubado em 1959. Fosse a analogia com Cuba correta ou não, percebendo que 

Trujillo se tornava cada vez mais repressivo e impopular, Washington preferiu dissociar-se 

daquele governo. Inicialmente, pressionou por mudanças na política dominicana através de 

sanções econômicas e diplomáticas aprovadas pela OEA. Já em 1960, os norte-americanos 

impuseram uma taxa sobre a importação do açúcar dominicano, a fim de fortalecer os grupos 

domésticos anti-Trujillo. (LOWENTHAL,1995) 

Após um período de instabilidade política seguido do assassinato de Trujillo, em 1961, 

o candidato Juan Bosch, um fundador do Partido Revolucionário Dominicano (PRD), foi 

eleito presidente em dezembro de 1962 e empossado em Fevereiro de 1963. Suas políticas 

inclinada a esquerda, incluindo a redistribuição de terras e a nacionalização de certas 

explorações estrangeiras, levou a um golpe militar sete meses mais tarde por um grupo militar 

de direita liderada pelo General Elías Wessin. (LOWENTHAL, 1995) 
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Posteriormente, o poder foi entregue a um triunvirato civil. Em 24 de Abril de 1965, 

um grupo de jovens oficiais nas forças armadas, liderado pelo coronel Francisco Caamaño, 

levantou-se contra o triunvirato. Esta ação foi acelerada quando o Chefe do Estado-Maior das 

forças armadas Dominicana, General Marcos Rivera, tentou  prender qualquer grupo que 

fosse contra suas ideias, mas ele foi preso em seu lugar. O problema, segundo Heath, foi que, 

não houve acordo entre os que orquestraram o golpe sobre quem deveria governar o país. 

Formaram-se, assim, dois grupos opostos: o dos constitucionalistas, que apoiavam o retorno 

de Bosch, e o dos anti-Bosch, liderados pelo General Wessin. (LOWENTHAL, 1995) 

            Acreditando que os dominicanos logo resolveriam a crise, Washington ainda não 

contemplava a possibilidade de uma intervenção e apenas deu início a operações padrão de 

evacuação dos cidadãos americanos. Mas a percepção americana sobre as proporções que a 

crise poderia tomar logo mudou. O único grupo que parecia conseguir se organizar e 

fortalecer era o do movimento constitucionalista.(LOWENTHAL,1995) 

            Os EUA sempre procuraram manter os países latino-americano politicamente estáveis 

para prevenir influências européias; neste caso específico, no entanto, se os constitucionalistas 

formassem um governo estável mas comunista, a estabilidade não serviria ao propósito de 

manutenção da esfera de influência americana. Pelo contrário, poderia significar uma segunda 

Cuba no hemisfério. 

8.3 A Intervenção na Republica Dominicana 
Como vimos, a crise dominicana iniciou-se em abril de 1995 e, com isso, o governo 

americano tinha que lidar com uma configuração politica em que a intervenção militar era mal 

vista e com a maioria da população que era contra o comprometimento dos EUA em questões 

internacionais, a não ser que o presidente Johnson fosse capaz de argumentar de maneira 

convincente que a intervenção era necessária para garantir a própria segurança do país, seria 

rápida e exigiria pouco envolvimento americano. 

             Intervir sem o apoio da OEA seria ruim para a imagem dos EUA e, por conta disso, 

Johnson se emprenhou bastante em obter o apoio da instituição. Porém, tal empenho foi 

encarado como uma pressão excessiva sobre a OEA, o que poderia dificultar a obtenção de 

seu apoio. Sua participação seria um fator que facilitaria a aprovação da opinião publica à 

intervenção, pois o envio de tropas de outros países do hemisfério além das norte-americanas 

reduziria o escopo do envolvimento americano.  

            Por fim, os EUA iniciaram intervenção, com a Operação Power Pack, antes de obter o 

apoio almejado, o qual só veio depois com a Força Interamericana de Intervenção (FIP), 
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liderada pelo Brasil. A intervenção terminou em 1966, quando ocorreu um eleição onde 

participaram Joaquín Balanguer, apoiado pelos EUA, e Bosch, onde o primeiro venceu o 

pleito e governou o país por 12 anos. 

9 CONCLUSÃO 

Diante de tudo o que foi apresentado anteriormente na obra, ficou mais claro o 

entendendimento a respeito do que aconteceu nos dois países em questão. Apesar de 

pertencerem a uma mesma ilha e a formarem juntos, eles possuem  histórias  distintas e isso 

tem uma grande influencia nas duas intervenções. É importante que entendamos o que 

ocorreu, pois assim como diversos militares foram empregados nelas, em um futuro não 

muito distante, somos nós, recém formados, que seremos empregados em diversas outras 

missões com o mesmo propósito e é necessário sabermos como se elas ocorrem, seus motivos 

e consequências. 

No Haiti, as intervenções feitas pela ONU foram realmente necessárias. As crises 

internas que o país enfrentava não conseguiriam se resolver sem algum tipo de apoio externo, 

pois era uma situação muito delicada. A falência do Estado, a crítica situação econômica e 

social, uma iminente guerra civil fizeram com que os requisitos necessários para uma 

intervenção militar fossem atingidos e, amparada pelo capitulo VII de sua carta, a ONU a 

realizou. Nesse caso, não houve, de maneira explícita, interesses particulares de outros países, 

os participantes das intervenções foram cumprir o seu dever como membro das Nações 

Unidas. 

Assim como no Haiti, a intervenção da OEA na Republica Dominicana também foi 

necessária, mas apresentou alguns pontos que a tornam diferentes. Antes da OEA realmente 

intervir no país, vimos que o principal interessado nisso eram os EUA, que queriam evitar a 

influência europeia na região e, principalmente, a presença de ideais comunistas e a formação 

de uma nova Cuba no hemisfério. A Intervenção se fez necessária visto que a República 

Dominicana se passava por uma crise política e haviam possibilidades de ocorrer uma guerra 

civil entre os integrantes dos dois grupos que dividiam os ideais políticos do país. 

Por fim, concluímos que as intervenções foram sim necessárias. Ocorreram a fim de 

auxiliar os dois países em questão a saírem de uma crise política e evitar uma guerra civil, 

situações que sozinhos eles não conseguiriam resolver. A história de cada país, o motivo de 
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cada crise e, principalmente, o interesse particular de um outro país, em especial os EUA, no 

caso da República Dominicana, justificam o por quê de terem ocorrido as intervenções nos 

dois países sob a égide de duas organizações internacionais distintas, ONU e OEA. 
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ANEXO A – CAPÍTULO VII DA CARTA DA ONU 

 

 
CAPÍTULO VII 
AÇÃO RELATIVA A AMEAÇAS À PAZ, 
RUPTURA DA PAZ E ATOS DE AGRESSÃO 
Artigo 39 
O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz 
ou ato de agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de 
acordo com os artigos 41 e 42, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança 
internacionais. 
Artigo 40 
A fim de evitar que a situação se agrave, o Conselho de Segurança poderá, antes de fazer as 
recomendações ou decidir a respeito das medidas previstas no artigo 39, convidar as partes 
interessadas a aceitarem as medidas provisórias que lhe pareçam necessárias ou 
aconselháveis. Tais medidas provisórias não prejudicarão os direitos ou pretensões, nem a 
situação das partes interessadas. O Conselho de Segurança tomará devida nota do não 
cumprimento dessas medidas. 
Artigo 41 
O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças 
armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os 
membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a 
interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação 
ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, ou de outra qualquer 
espécie e o rompimento das relações diplomáticas. 
Artigo 42 
No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no artigo 41 seriam 
ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar e efeito, por meio de forças aéreas, 
navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a 
segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras 
operações, por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das Nações Unidas. 
Artigo 43 
1. Todos os membros das Nações Unidas, a fim decontribuir para a manutenção da paz e da 
segurança internacionais, se comprometem a proporcionar ao Conselho de Segurança, a seu 
pedido e de conformidade com o acordo ou acordos especiais, forças armadas, assistência e 
facilidades, inclusive direitos de passagem, necessários à manutenção da paz e da segurança 
internacionais. 
2. Tal acordo ou tais acordos determinarão o número e tipo das forças, seu grau de preparação 
e sua localização geral, bem como a natureza das facilidades e da assistência a serem 
proporcionadas. 
3. O acordo ou acordos serão negociados o mais cedo possível, por iniciativa do Conselho de 
Segurança. Serão concluídos entre o Conselho de Segurança e membros da Organização ou 
entre o Conselho de Segurança e grupos de membros e submetidos à ratificação, pelos 
Estados signatários, de conformidade com seus respectivos processos constitucionais. 
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Artigo 44 
Quando o Conselho de Segurança decidir o emprego de força, deverá, antes de solicitar a um 
membro nele não representado o fornecimento de forças armadas em cumprimento das 
obrigações assumidas em virtude do artigo 43, convidar o referido membro, se este assim o 
desejar, a participar das decisões do Conselho de Segurança relativas ao emprego de 
contingentes das forças armadas do dito membro. 
Artigo 45 
A fim de habilitar as Nações Unidas a tomarem medidas militares urgentes, os membros das 
Nações Unidas deverão manter imediatamente utilizáveis, contingentes das forças aéreas 
nacionais para a execução combinada de uma ação coercitiva internacional. A potência e o 
grau de preparação desses contingentes, como os planos de ação combinada, serão 
determinados pelo Conselho de Segurança com a assistência da Comissão de Estado- Maior, 
dentro dos limites estabelecidos no acordo ou acordos especiais a que se refere o artigo 43. 
Artigo 46 
O Conselho de Segurança, com a assistência da Comissão de Estado-maior, fará planos para a 
aplicação das forças armadas. 
Artigo 47 
1. Será estabelecida uma Comissão de Estado- Maior destinada a orientar e assistir o 
Conselho de Segurança, em todas as questões relativas às exigências militares do mesmo 
Conselho, para manutenção da paz e da segurança internacionais, utilização e comando das 
forças colocadas à sua disposição, regulamentação de armamentos e possível desarmamento. 
2. A Comissão de Estado-Maior será composta dos Chefes de Estado-Maior dos membros 
Permanentes do Conselho de Segurança ou de seus representantes. Todo membro das Nações 
Unidas que não estiver permanentemente representado na Comissão será por esta convidado a 
tomar parte nos seus trabalhos, sempre que a sua participação for necessária ao eficiente 
cumprimento das responsabilidades da Comissão. 
3. A Comissão de Estado-Maior será responsável, sob a autoridade do Conselho de 
Segurança, pela direção estratégica de todas as forças armadas postas à disposição do dito 
Conselho. As questões relativas ao comando dessas forças serão resolvidas ulteriormente. 
4. A Comissão de Estado-Maior, com autorização do Conselho de Segurança e depois de 
consultar os organismos adequados, poderá estabelecer subcomissões regionais. 
Artigo 48 
1. A ação necessária ao cumprimento das decisões do Conselho de Segurança para 
manutenção da paz e da segurança internacionais será levada a efeito por todos os membros 
das Nações Unidas ou por alguns deles, conforme seja determinado pelo Conselho de 
Segurança. 
2. Essas decisões serão executas pelos membros das Nações Unidas diretamente e, por seu 
intermédio, nos organismos internacionais apropriados de que façam parte. 
Artigo 49 
Os membros das Nações Unidas prestar-se-ão assistência mútua para a execução das medidas 
determinadas pelo Conselho de Segurança. 
Artigo 50 
No caso de serem tomadas medidas preventivas ou coercitivas contra um Estado pelo 
Conselho de Segurança, qualquer outro Estado, membro ou não das Nações Unidas, que se 
sinta em presença de problemas especiais de natureza econômica, resultantes da execução 
daquelas medidas, terá o direito de consultar o Conselho de Segurança a respeito da solução 
de tais problemas. 
Artigo 51 
Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva 
no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas, até que o 



 35 

Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da 
segurança internacionais. As medidas tomadas pelos membros no exercício desse direito de 
legítima defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de Segurança e não deverão, 
de modo algum, atingir a autoridade e a responsabilidade que a presente Carta atribui ao 
Conselho para levar a efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária à manutenção 
ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais. 


	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
	ACADEMIA REAL MILITAR (1811)
	JONATHAN IVENS SILVA SANTOS
	JONATHAN IVENS SILVA SANTOS (1)

	Resende
	JONATHAN IVENS SILVA SANTOS
	COMISSÃO AVALIADORA
	Ten Cel Inf Carlos Eduardo Luz Gabriel – Orientador

	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
	2.1 Revisão da literatura
	3.1 Histórico
	3.2 Propósito da ONU
	3.3 Composição da ONU
	3.3.1 A Assembleia Geral
	3.3.2 O Conselho de Segurança

	4 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
	4.1 Histórico
	4.2 Propósitos da OEA
	4.3 Composição da OEA
	4.3.1 A Assembleia Geral da OEA

	5 CRITÉRIOS PARA INTERVENÇÕES
	6  R2P (RESPONSIBILITY TO PROTECT) E RWP ( RESPONSIBILITY WHILE PROTECTING)
	7. HAITI (ONU)
	7.1 Características
	7.2 Histórico
	7.2.1 Independência do Haiti
	7.2.2 Intervenção dos EUA no Haiti
	7.3 As Missões da ONU no Haiti

	8 REPUBLICA DOMINICANA ( OEA)
	8.1 Características
	8.2 Histórico
	8.3 A Intervenção na Republica Dominicana

	9 CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS
	ZAKARIA, F. From Wealth to power: : The Unusual Origins of America's World Role. Princeton, New Jersey. 1999.
	ANEXO A – CAPÍTULO VII DA CARTA DA ONU


