
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

PRISCILA LIANE FETT FAGANELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PAZ DA ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS E OS DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012 

 



RESUMO 

 

As operações de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas vêm sendo 

empregadas há mais de 60 anos com o objetivo de assegurar a paz e a segurança 

internacionais. A partir dos conflitos da Somália, Bósnia e Ruanda ocorridos na década de 

1990, caracterizados pelas massivas violações de direitos humanos e pela incapacidade da 

Organização de impedi-las, esta deu início a uma série de debates acerca de como melhor 

operacionalizar suas peacekeeping operations, a fim de que violações como aquelas não 

mais voltassem a ocorrer. Ademais, o entendimento, por parte do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas, de que violações de direitos humanos e estabilidade internacional 

guardam estreita relação, colaborou para que esses debates se desenvolvessem. O presente 

trabalho tem como obejtivo analisar as propostas sugeridas com vistas ao aperfeiçoamento 

do modus operandi das peacekeeping operations em virtude das citadas violações de 

direitos humanos e a verificar se tais propostas estão sendo aplicadas nas operações de 

manutenção da paz atuais. 

 

Palavras-chave: Operações de Manutenção da Paz; Organização das Nações Unidas; 

Direitos Humanos; Conselho de Segurança das Nações Unidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

O filósofo inglês John Locke (1632-1704), considerado o pai do jusnaturalismo 

moderno, apregoava, no século XVII, que o homem enquanto tal possuía direitos que, por 

natureza, ninguém lhe podia subtrair, nem mesmo o Estado, mas que deveriam ser por ele 

respeitados
1
. 

O pensamento de Locke foi retomado no século XVIII, ocasião em que foi usado 

como fundamento para as Revoluções Americana (1776) e Francesa (1789), alimentando o 

ideal das camadas desprivilegiadas que ansiavam por liberdade, igualdade e fraternidade a 

partir da ideia do direito natural. 

Ambas as revoluções deixaram como legado declarações de direitos que, segundo 

Norberto Bobbio, partiam de um ponto em comum, qual seja, a afirmação de que o 

“homem tem direitos naturais que, enquanto naturais, são anteriores à instituição do poder 

civil e, por conseguinte, devem ser reconhecidos, respeitados e protegidos por este poder”.
2
 

A evolução deste pensamento, entretanto, foi interrompida com a emergência da 

Segunda Guerra Mundial, período histórico que evidenciou a completa falta de interesse, 

por parte do Estado nazista, de respeitar e proteger seus próprios cidadãos. 

Neste caso particular, o Estado, que deveria proteger seu povo e sua gente, 

seletivamente escolheu aqueles que gozariam de tal cuidado e aqueles que se tornariam o 

“refugo da terra” e sofreriam violações sem precedentes
3
. 

Frente às massivas violações de direitos humanos perpetradas contra a parcela 

“não eleita” do povo alemão, por meio de torturas, trabalhos forçados, prisões 

injustificadas, assassinatos em massa e o envio de milhares de pessoas para campos de 

concentração, tais direitos mostraram-se frágeis. Foi então que, ao final da guerra, em 

1945, a comunidade internacional foi brindada com a edição da Carta das Nações Unidas 

que, além de dispor sobre matéria de segurança internacional, estabelecia como um dos 

propósitos da “família de nações” que se formava a proteção e a promoção dos direitos 

humanos. 

Em 1948, quando da aprovação da Declaração universal dos direitos humanos 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), os direitos humanos, de propósito 
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norteador da Organização das Nações Unidas (ONU), passaram a ser reconhecidos como o 

fundamento da paz, conforme dispõe seu preâmbulo. 

Fortalecendo o arcabouço normativo do direito internacional dos direito humanos, 

nos anos seguintes inúmeras convenções foram firmadas, tais como a Convenção sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação racial (1965), os dois pactos 

internacionais de 1966 para os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, a 

Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher 

(1979), a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes (1984) e a Convenção internacional sobre os direitos da criança (1989). 

No entanto, não obstante a evolução dos direitos humanos nesse período, somada 

aos mais de 40 anos que separam o fim da Segunda Guerra Mundial dos conflitos internos 

da década de 1990, os eventos da Somália, Bósnia e Ruanda provaram que o 

jusnaturalismo de Locke não foi capaz de impedir violações massivas perpetradas pelos 

Estados contra seu próprio povo. 

A ONU, por sua vez, como órgão máximo responsável pela paz e segurança 

internacionais, não conseguiu conter nem solucionar tais conflitos com o desdobramento 

de suas peacekeeping operations, principal instrumento utilizado nessas situações e com o 

qual a Organização vinha obtendo razoável êxito desde meados do século passado. 

Tal constatação motivou as Nações Unidas a promoverem debates internos para 

analisar as falhas cometidas e acolher propostas para tornar essas operações mais eficazes, 

e assim prevenir novas tragédias. 

O respeito aos direitos humanos e as operações de manutenção da paz da ONU 

constituem, portanto, o universo desta pesquisa. 

Nesse contexto, o tema selecionado foi o das mudanças ocorridas no modus 

operandi das operações de manutenção da paz da ONU em virtude das massivas violações 

de direitos humanos ocorridas na década de 1990 e da inexpressiva atuação das Nações 

Unidas frente a estes acontecimentos. 

Dada a complexidade destes conflitos, bem como a fluidez de tais violações, 

permeando ora o direito internacional humanitário, ora o direito internacional dos direitos 

humanos, ora o direito internacional dos refugiados, o presente estudo adotou na 

abordagem do tema a tese das vertentes da proteção internacional da pessoa humana, 

apresentada por Antônio Augusto Cançado Trindade
4
. 
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Segundo Trindade, o direito internacional humanitário, o direito internacional dos 

direitos humanos e o direito internacional dos refugiados – formando as três vertentes – 

constituem o arcabouço máximo da proteção internacional da pessoa humana a partir de 

uma visão integral dos direitos do homem
5
. 

Fábio Konder Comparato ensina que a Convenção de Genebra de 1864 inaugurou 

o chamado direito internacional humanitário, o qual previu um conjunto de leis e costumes 

de guerra cujo objetivo era minorar o sofrimento de soldados doentes e feridos, além das 

populações civis atingidas pelo conflito. O professor considerou a emergência dessa 

convenção a primeira introdução dos direitos humanos na esfera internacional.
6
 

A partir de 1949, o processo legislativo referente ao direito internacional 

humanitário ganhou força quando quatro convenções sobre vítimas de guerra (feridos e 

doentes no terreno; feridos e doentes no mar; prisioneiros de guerra; e civis) foram 

adotadas em conferências diplomáticas. Em 1977, outra conferência diplomática adotou 

dois protocolos: um sobre conflitos armados internacionais e outro sobre conflitos armados 

não internacionais.
7
 

As novas regras do direito humanitário levaram em consideração o crescente 

envolvimento de civis e instalações civis em conflitos armados. Ademais, tal direito 

tornou-se menos orientado às necessidades militares, conferindo maior ênfase a valores de 

direitos humanos. Neste sentido, o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPII) 

no caso Tadic afirmou que, em função do desenvolvimento do direito humanitário 

moderno, os direitos humanos tornaram-se seus grandes influenciadores
8
. 

Trindade observa que, no plano normativo, a interação entre direito internacional 

humanitário e direito internacional dos direitos humanos é clara. O Artigo 3º, comum às 

quatro Convenções de Genebra sobre o direito humanitário
9
, consagra direitos humanos 
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básicos a serem observados em qualquer tempo. O jurista ressalta, ainda, que tal 

convergência não é mera casualidade, na medida em que os instrumentos de direitos 

humanos existentes no período influenciaram a elaboração dos citados protocolos
10

. 

O Protocolo II adicional às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949 

relativo à proteção das vítimas dos conflitos armados não internacionais
11

, em especial, 

buscou tratar, em seu Artigo 4º, de garantias fundamentais mínimas
12

 aplicáveis a todas as 

pessoas que não participam ou tenham deixado de participar de tais conflitos
13

. 

                                                                                                                                                    
nenhuma distinção de caráter desfavorável baseada na raça, cor, religião ou crença, sexo, nascimento ou 

fortuna, ou qualquer critério análogo. 

Para este efeito, são e manter-se-ão proibidas, em qualquer ocasião e lugar, relativamente às pessoas acima 

mencionadas: 

a) As ofensas contra a vida e integridade física, especialmente o homicídio sob todas as formas, as 

mutilações, os tratamentos cruéis, torturas e suplícios; 

b) A tomada de reféns; 

c) As ofensas à dignidade das pessoas, especialmente os tratamentos humilhantes e degradantes; 

d) As condenações proferidas e as execuções efetuadas sem prévio julgamento, realizado por um tribunal 

regularmente constituído, que ofereça todas as garantias judiciais reconhecidas como indispensáveis pelos 

povos civilizados. 

2) Os feridos e doentes serão recolhidos e tratados. 

Um organismo humanitário imparcial, como a Comissão Internacional da Cruz Vermelha, poderá oferecer os 

seus serviços às Partes no conflito. 

As Partes no conflito esforçar-se-ão também por pôr em vigor por meio de acordos especiais todas ou parte 

das restantes disposições da presente Convenção. 

A aplicação das disposições precedentes não afetará o estatuto jurídico das Partes no conflito.” 

(CONVENÇÃO I de Genebra para melhorar a situação dos feridos e doentes das Forças Armadas em 

campanha. Genebra, 12 ago. 1949. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-

internacionais-dh/tidhuniversais/dih-conv-I-12-08-1949.html>. Acesso em: 3 mar. 2012).  
10
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das-vitimas-dos-conflitos-armados-nao-internacionais.html>. Acesso em: 3 mar. 2012. 
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 “TÍTULO II Tratamento humano, Artigo 4º Garantias fundamentais 
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não privadas da liberdade, têm direito ao respeito da sua pessoa, honra, convicções e práticas religiosas. 

Serão, em todas as circunstâncias, tratadas com humanidade, sem qualquer discriminação. É proibido 

ordenar que não haja sobreviventes. 

2 - Sem prejuízo do caráter geral das disposições anteriores, são e permanecem proibidas, em qualquer 

momento ou lugar, em relação às pessoas mencionadas no nº 1: 

a) Os atentados contra a vida, saúde ou bem-estar físico ou mental das pessoas, em particular o assassínio, 

assim como os tratamentos cruéis, tais como a tortura, as mutilações ou qualquer forma de pena corporal; 

b) As punições coletivas; 

c) A tomada de reféns; 

d) Os atos de terrorismo; 

e) Os atentados à dignidade da pessoa, nomeadamente os tratamentos humilhantes e degradantes, a violação, 

a coação à prostituição e todo o atentado ao pudor; 

f) A escravatura e o tráfico de escravos, qualquer que seja a sua forma; 

g) A pilhagem;  

h) A ameaça de cometer os atos atrás citados. 

3 - As crianças receberão os cuidados e a ajuda de que careçam e, nomeadamente: 

a) Deverão receber uma educação, incluindo educação religiosa e moral, tal como a desejarem os seus pais 

ou, na falta destes, as pessoas que tiverem a sua guarda; 
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Uma infeliz tendência destes conflitos internos na atualidade foi o aumento da 

vulnerabilidade de civis, em muitos casos alvos deliberados de ataques
14

. Frente a estes 

novos desafios, o direito internacional humanitário não pode responder sozinho pela 

proteção de civis, tendo em vista a complexa relação travada entre revoltosos e a 

população não beligerante. Veem-se os exemplos de Somália, Bósnia e Ruanda, nos quais 

o ataque a civis constituía o objetivo-fim dos conflitos, promovido por intermédio de 

políticas de “limpeza étnica”, estupros, expulsão de grupos inteiros de suas residências, 

torturas, assassinatos em massa, desaparecimentos forçados etc. Infere-se, portanto, que a 

malha normativa necessita ser ampliada de forma a melhor proteger a pessoa humana. 

Neste sentido, Trindade (citando Jean Pictet) demonstra a convergência entre o 

direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos, ao afirmar 

que o princípio da inviolabilidade da pessoa – englobando o respeito à vida, à integridade 

física e mental e aos atributos da personalidade –, o principio da não discriminação e o 

princípio da segurança da pessoa – abarcando a proibição de represálias, tortura e de penas 

coletivas e de tomadas de reféns, a inalienabilidade dos direitos e a responsabilidade 

individual – são comuns aos dois
15

. 

Esta aproximação ficou evidente durante os trabalhos preparatórios da Convenção 

de Viena, de 1993, oportunidade em que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

defendeu a posição segundo a qual o respeito aos direitos humanos não só facilita a ação 

humanitária em terrenos assolados por crises humanitárias, como também constitui um 

fator insuperável para a prevenção de guerras e conflitos
16

. 

                                                                                                                                                    
b) Todas as medidas adequadas serão tomadas para facilitar o reagrupamento das famílias momentaneamente 

separadas; 

c) As crianças de menos de 15 anos não deverão ser recrutadas para as forças ou grupos armados, nem 

autorizadas a tomar parte nas hostilidades; 

d) A proteção especial prevista no presente artigo para as crianças de menos de 15 anos continuará a ser-lhes 

aplicável se tomarem parte direta nas hostilidades, apesar das disposições da alínea c), e forem capturadas; 

e) Serão tomadas medidas, se necessário e sempre que for possível com o consentimento dos pais ou das 

pessoas que tiverem a sua guarda, de acordo com a lei ou costume, para evacuar temporariamente as 

crianças do setor onde as hostilidades se desenrolarem para um setor mais seguro do país, e para as fazer 

acompanhar por pessoas responsáveis pela sua segurança e bem-estar. (PROTOCOLO II..., 1977). 
13

 TRINDADE; PEYTRIGNET; SANTIAGO (2004). 
14

 INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY (ICISS). The 

responsibility to protect. Ottawa: International Development Research Centre, 2001. Disponível em: 

<http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>. Acesso em: 15 maio 2012. p. 4-5.  
15
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direito internacional dos direitos humanos seja a Resolução XXIII, intitulada ‘Direitos Humanos em 

Conflitos Armados’, adotada em 12 de maio de 1968 pela Conferência de Direitos Humanos de Teerã.” 

(TRINDADE; PEYTRIGNET; SANTIAGO, 2004). 
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Na mesma ocasião, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e 

do Crescente Vermelho ressaltou que, ao longo dos seus mais de 125 anos de existência, o 

corolário básico para sua atuação continuou sendo “prevenir e aliviar o sofrimento 

humano, proteger a vida e a saúde, assegurar o respeito da pessoa humana e promover [...] 

a paz duradoura entre os povos”
17

. 

Nesta esteira, o relatório apresentado em 2001 pelo governo canadense, intitulado 

A responsabilidade de proteger, sabiamente considerou a Declaração universal dos 

direitos humanos, as quatro Convenções de Genebra de 1949 e os dois protocolos 

adicionais às convenções, de 1977, a convenção de 1948 sobre prevenção e punição do 

crime de genocídio, os dois pactos internacionais de 1966 relativos aos direitos civis, 

políticos, econômicos, culturais e sociais, e a adoção do Estatuto de Roma de 1998, o 

arcabouço normativo necessário para a proteção daqueles que estejam sofrendo violações 

massivas no país em que vivem
18

. 

No tocante ao direito internacional dos refugiados, hoje é reconhecida a relação 

entre a questão dos refugiados e os direitos humanos, uma vez que a causa principal da 

busca por refúgio em outros países são as violações de direitos humanos ocorridas no 

Estado de origem
19

. 

A Declaração universal dos direitos humanos reconhece esta relação ao dispor 

que, em caso de perseguição, toda pessoa tem direito a buscar asilo e desfrutá-lo em 

qualquer país, bem como assegura o direito a uma nacionalidade. 

A este respeito, a Conclusão sobre a proteção internacional dos refugiados nº 

50
20

, de 1988, assinalou categoricamente “the direct relationship between the observance 

of human rights standards, refugee movements and problems of protection”, mas foi o 

documento intitulado Human rights and refugee protection (RLD5)
21

, de 1995, que 

definitivamente firmou a convergência do direito internacional dos refugiados com o 

direito internacional dos direitos humanos ao reconhecer que 
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Human rights violations are a major factor in causing the flight of 

refugees as well as an obstacle to their safe and voluntary return home. 

Safeguarding human rights in countries of origin is therefore critical both 

for the prevention and for the solution of refugee problems. Respect for 

human rights is also essential for the protection of refugees in countries 

of asylum.
22

 
 

O direito humanitário, por sua vez, aproxima-se do direito internacional dos 

refugiados quando faz menção expressa aos refugiados, deslocados internos e apátridas na 

IV Convenção de Genebra (1949), relativa à proteção aos civis em tempo de guerra
23

. 

Em vista do exposto, pode-se afirmar que a visão compartimentada das três 

grandes vertentes da proteção internacional da pessoa humana encontra-se hoje 

definitivamente superada. Segundo Trindade, 

 

[...] a doutrina e a prática contemporâneas admitem, por exemplo, a 

aplicação simultânea ou concomitante de normas de proteção, seja do 

direito internacional dos direitos humanos, seja do direito internacional 

dos refugiados, seja do direito internacional humanitário [...] Passamos da 

compartimentalização para a convergência.
24

  

 

Deste modo, a tese de Trindade permitiu delimitar, à luz da Declaração universal 

dos direitos humanos, documento máximo do direito internacional dos direitos humanos, 

as principais violações cometidas nos eventos da Somália, Bósnia e Ruanda – Artigos III, 

V, VII, IX, XII, XIII, XIV, XVII
25

 – e, a partir da ideia de convergência, afirmar que tais 

violações infringem as três vertentes simultaneamente. 
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ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou 

ataques; Artigo XIII - 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das 

fronteiras de cada Estado. 2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 

regressar; Artigo XIV - 1. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo 

em outros países; Artigo XVII - 1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 

2.Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 2. Este direito não pode ser invocado em caso 

de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos 

e princípios das Nações Unidas.” (UNITED NATIONS. Declaração universal dos direitos humanos. 

Adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 



Foi a partir, então, destas violações que o Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (CSNU) reconheceu que a proteção da pessoa humana encontra-se intimamente 

ligada à manutenção e à construção da paz. Somadas às falhas das operações de 

manutenção da paz das Nações Unidas, que não conseguiram solucionar os conflitos e 

impedir as já citadas violações de direitos humanos, a Organização lançou-se na 

empreitada de adequar as peacekeeping operations à pluralidade dos direitos humanos, 

buscando torná-las mais eficientes e efetivas na proteção destes e na manutenção da paz e 

segurança internacionais. 

No tocante à tese das vertentes, vale frisar que a ONU tem-se alinhado a ela, 

como prova o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Jurídicos (United Nations 

Office of Legal Affairs) numa consulta interna referente às operações de manutenção da 

paz, quando se pronunciou afirmando que “the Organization’s obligations under costumary 

international law and from the Charter to uphold, promote and encourage respect for 

human rights, international humanitarian law and refugee law”
26

. 

Feitas as considerações anteriores sobre o tema escolhido e o ponto de vista sob o 

qual foi abordado, cabe apresentar o problema que orientou a pesquisa, enunciado da 

seguinte forma: “Quais propostas foram sugeridas para o aperfeiçoamento do modus 

operandi das operações de manutenção da paz tendo em vista as violações de direitos 

humanos ocorridas na década de 1990 e o despreparo das Nações Unidas para conter tais 

violações? Estas propostas estão sendo aplicadas nas operações de manutenção da paz 

atuais?”. 

Para responder a esses questionamentos, optou-se por desenvolver o tema 

seguindo um encadeamento lógico que pode ser sintetizado da seguinte forma: análise dos 

conflitos da década de 1990  lições extraídas  mudanças propostas  comprovação de 

que as mudanças estão sendo colocadas em prática  conclusões sobre seu alcance em 

relação aos direitos humanos. Tais ideias foram, então, desenvolvidas conforme o roteiro 

abaixo descrito. 

Primeiramente, a partir de uma revisão conceitual, buscou-se definir a expressão 

“operações de manutenção da paz”, estabelecendo-se as diferenças em relação aos demais 
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instrumentos utilizados pela ONU para promover a paz. Os marcos regulatórios que regem 

esse tipo de operação, e que traduzem os compromissos mútuos assumidos pela ONU, pelo 

país anfitrião e pelos países contribuintes, são apresentados na sequência. Por intermédio 

do exame destes documentos é possível avaliar as características, possibilidades e 

limitações das missões de paz. A fundamentação jurídica para seu emprego, as condições 

para seu desdobramento e a discussão sobre as implicações quanto ao princípio da 

soberania dos Estados complementam o embasamento teórico indispensável ao 

prosseguimento do estudo. 

Segue-se uma análise das operações de manutenção da paz da década de 1990. 

Daquele universo, optou-se pelo exame das desenvolvidas na Somália (1992/1995), na 

Bósnia (1992/1995) e em Ruanda (1993/1995), consideradas emblemáticas do período em 

face da gravidade dos crimes perpetrados no decurso de cada uma delas. 

Dos documentos analisados, destacam-se o relatório para investigar ataques 

armados ao pessoal da UNOSOM II, relativo às operações na Somália; o relatório sobre o 

massacre de Srebrenica, relativo à Bósnia; e o relatório sobre o genocídio de Ruanda, todos 

contendo avaliações pormenorizadas das causas dos insucessos das respectivas 

peacekeeping operations. 

A partir do estudo desses documentos, a pesquisa concentrou-se nos fóruns 

promovidos pela ONU após aqueles conflitos, para debater a efetividade das operações de 

manutenção da paz e os aperfeiçoamentos necessários para torná-las mais eficazes. Dentre 

os documentos analisados estão o memorando de entendimento firmado entre Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o Departamento de 

Operações de Manutenção da Paz (1999), o Relatório Brahimi (2000), o estudo da 

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICSS) que consagrou o 

princípio da “responsabilidade de proteger” (2001), o Handbook on United Nations 

multidimensional peacekeeping operations (2003), e a chamada “Doutrina Capstone” 

(2008), que consolida a experiência adquirida pela ONU em 60 anos de operações de 

manutenção da paz. 

Por último, selecionou-se uma operação de manutenção da paz em andamento 

para comprovar se os aperfeiçoamentos propostos pelos especialistas nos diversos fóruns 

anteriores foram efetivamente incorporados à rotina das operações atuais, em especial os 

que tratam dos direitos humanos. 

A operação selecionada foi a United Nations Stabilization Mission in Haiti 

(MINUSTAH), pelo substancial envolvimento do Brasil no apoio político e econômico 



àquele país, e por ser essa a maior participação militar brasileira em conflitos 

internacionais desde a Segunda Guerra Mundial.
27

 

Finalmente, a escolha do tema justifica-se pelo fato de as operações de 

manutenção da paz constituírem ainda hoje o principal instrumento da ONU para promover 

a paz e a segurança internacionais. Sua importância e atualidade são atestadas pelo gasto 

com essas operações, que representa mais de 75% do orçamento anual da Organização
28

, e 

pela permanência do assunto na mídia, sempre relacionado aos conflitos armados que 

ocorrem no mundo. 

Do ponto de vista metodológico, o procedimento adotado na pesquisa pode ser 

considerado como histórico, uma vez que foram analisados três fatos de grande 

repercussão da década de 1990, a partir dos quais foram gerados aperfeiçoamentos no 

instrumento “operações de manutenção da paz”. Quanto à natureza da pesquisa, pode-se 

classificá-la como aplicada, uma vez que é direcionada à solução de um problema voltado 

a uma aplicação prática. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi do tipo bibliográfico-

documental, com o recurso a livros especializados disponíveis nas bibliotecas da ONU, em 

Nova Iorque e Genebra, da Academia de Direito Internacional, em Haia, e da Universidade 

de São Paulo, em São Paulo, além de outras instituições. Neste afã, foram privilegiados 

autores nacionais e estrangeiros de notório saber nos temas pesquisados. Em paralelo, 

foram consultadas fontes primárias tais como resoluções do CSNU e os relatórios já 

citados que versam sobre o tema. Subsidiariamente, recorreu-se a periódicos e material 

acessível por intermédio da internet. 

Por último, com este trabalho a autora espera estimular o interesse pelo tema por 

parte de outros pesquisadores. O Brasil aspira a um maior protagonismo no cenário 

internacional, incluindo um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Com 

esses objetivos estratégicos em vista, é lícito supor que sua participação nas operações de 

manutenção da paz da ONU seja ampliada, como veículo hábil para mostrar ao mundo a 

visão nacional de como manter a paz e a segurança internacionais sob os fundamentos 

constitucionais do respeito aos direitos humanos. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Ao finalizar este trabalho de pesquisa, é oportuno voltar ao problema proposto na 

sua parte introdutória, enunciado da seguinte forma: “Quais propostas foram sugeridas para 

o aperfeiçoamento do modus operandi das operações de manutenção da paz tendo em vista 

as violações de direitos humanos ocorridas na década de 1990 e o despreparo das Nações 

Unidas para conter tais violações? Estas propostas estão sendo aplicadas nas operações de 

manutenção da paz atuais?”. Pretende-se responder a essas indagações nas considerações 

feitas a seguir. 

A Carta das Nações Unidas, inspirada pelas lembranças das guerras mundiais que 

assolaram a primeira metade do século passado, firmou-se como um marco na história da 

paz e dos direitos humanos ao proscrever a guerra e regular as hipóteses de uso da força, 

bem como por inserir os direitos humanos no rol dos propósitos norteadores da família de 

nações que se formava naquele momento. Nesta mesma esteira, a Declaração universal 

dos direitos humanos ressaltou em seu preâmbulo que “o reconhecimento da dignidade 

inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, [...]”
29

, demonstrando, mais uma 

vez, o vínculo entre paz e direitos humanos. 

Em vista desta estreita relação, as operações de manutenção da paz das Nações 

Unidas – principal instrumento da paz da Organização – prestam-se não apenas a zelar pela 

paz e segurança internacionais, mas também, dentro de uma visão interdependente, a servir 

como ferramenta para a proteção dos direitos humanos. É em cima, portanto, desta ideia de 

correlação, confirmada pela comunidade internacional em 2005 – “that peace and security, 

development and human rights are the pillars of the United Nations system and the 

foundations for collective security and well-being. We recognize that development, peace 

and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing.”
30

 –, que este 

trabalho se fundamenta e analisa a inserção dos direitos humanos como parte integrante 

das peacekeeping operations da ONU. 

Os mais de 40 anos que separam o reconhecimento da relação entre paz 

internacional e direitos humanos dos conflitos da década de 1990, somados ao progresso 

normativo pelo qual passou a proteção dos direitos humanos nos anos seguintes à Segunda 
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Guerra Mundial, não foram suficientes para enraizar os valores concernentes ao respeito 

aos direitos do homem. 

Nos conflitos de Somália, Bósnia e Ruanda – contrariando todo o processo 

evolutivo pelo qual vinha passando a proteção internacional dos direitos humanos – 

evidenciaram-se massivas violações de tais direitos. Tomando a Declaração universal dos 

direitos humanos como base normativa para a tipificação dos atos empreendidos nos 

eventos citados, pode-se afirmar terem sido desrespeitados, na presença de peacekeepers 

da ONU, o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal (artigo III), a proibição de 

práticas de tortura, tratamento ou castigo cruel (artigo V), os direitos fundamentais (artigo 

VII), a proibição de prisão arbitrária, detenção ou exílio forçado (artigo IX), o direito à 

vida privada, à família, ao lar, à honra e à reputação (artigo XII), o direito à liberdade de 

locomoção (artigo XIII), o direito ao asilo (artigo XIV) e o direito de propriedade (artigo 

XVII). A partir deste rol, infere-se que as três vertentes da proteção internacional da pessoa 

humana foram objeto de infrações. 

Para evitar que tais fatos voltem a se repetir no decurso das operações de 

manutenção da paz da ONU, e mais, para que as missões de paz possam ser efetivas e 

eficazes no trato com violações de direitos humanos, foram propostos importantes 

aperfeiçoamentos, por meio de novas interpretações para normas já consagradas, do 

reforço de conceitos relevantes e da exposição de sugestões inéditas. Dentre os 

aperfeiçoamentos, serão vistos abaixo os de maior relevo, iniciando pela Doutrina 

Capstone e recorrendo aos outros documentos citados neste trabalho nos momentos 

pertinentes. 

Inicialmente, a Doutrina Capstone, antes de partir para os pormenores 

constitutivos de uma operação de manutenção da paz, afirmou ser imprescindível a 

inclusão do direito internacional dos direitos humanos no quadro normativo das 

peacekeeping operations da ONU, devendo a Declaração universal dos direitos humanos 

constituir sua pedra angular. A relevância desta sugestão reside no reconhecimento de que 

as Nações Unidas já acumularam experiência suficiente no terreno das missões de paz, não 

sendo, portanto, novidade o fato de os conflitos intraestatais terem como característica 

marcante as violações de direitos humanos. 

Neste sentido, a referida doutrina ressalta que os direitos humanos integram, hoje, 

o core business das operações de manutenção da paz multidimensionais, tendo sua 

previsão expressa nos mandatos do CSNU. Atestando esta realidade, a resolução inaugural 

da MINUSTAH, de número 1542, descreve, no rol de tarefas a serem implementadas no 



decorrer da missão, a proteção de civis, a promoção e proteção dos direitos humanos – em 

especial de mulheres e crianças –, o monitoramento, em parceria com o ACNUDH, da 

situação dos direitos humanos no país, bem como a investigação de violações desses 

direitos, entre outras.  

No que se refere aos princípios da holly trinity, tanto a Doutrina Capstone quanto 

o Relatório Brahimi reafirmam o compromisso com a soberania e, por conseguinte, com o 

consentimento e com a imparcialidade na ação. No exemplo da MINUSTAH, essas 

preocupações estão expressas no intróito das resoluções e no SOFA, como já comentado 

nos itens pertinentes. 

Contudo, a mudança substancial proposta por Brahimi refere-se ao princípio do 

uso da força, que passou a ser entendido, não mais como uma restrição pura e simples aos 

casos de legítima defesa, mas como uma condição para o cumprimento do mandato. Surge 

daí o conceito de operação de manutenção da paz multidimensional “robusta”, isto é, 

missão de paz dotada de ROE complexas, em que o uso da força passa a ser autorizado 

também para a proteção do mandato, das instalações e pessoal envolvido na peacekeeping 

e dos civis vítimas dos conflitos. 

No exemplo da MINUSTAH, o mandato impõe a criação de um ambiente seguro 

e estável – aí incluída a proteção de civis e dos agentes envolvidos na ajuda humanitária. 

Para a consecução das previsões do mandato, o emprego da força foi autorizado, 

observados a gradação, a proporcionalidade e o uso mínimo necessários para que o 

objetivo seja atingido. As ROE da MINUSTAH, baseadas nos princípios dos direitos 

humanos e do direito internacional humanitário, devem assegurar que este emprego seja 

controlado e, sobretudo, legal. 

Ainda quanto ao uso da força, o Relatório Brahimi defende mandatos claros e 

realizáveis, isto é, em conformidade com a realidade do terreno. Neste sentido, o 

fundamento das resoluções do CSNU no capítulo VII da Carta das Nações Unidas, num 

primeiro momento, evidencia aos comandantes militares que as Nações Unidas interpretam 

a crise vivida em determinado país como uma ameaça à paz e segurança internacionais, o 

que sinaliza tratar-se de uma das hipóteses previstas na Carta da ONU de legítimo uso da 

força. Num momento seguinte, ele confere um tom imperativo ao cumprimento das 

previsões constantes do mandato. Por fim, indica que a força está autorizada a ser 

empregada quando o Estado for incapaz de manter a segurança e a ordem pública em seu 

território. 



Quanto à clareza dos mandatos da MINUSTAH, pode-se afirmar que tanto o 

mandato inicial quanto suas alterações posteriores são bastante claras ao estabelecerem as 

diretrizes a serem cumpridas pelos peacekeepers e ao traduzirem o que a ONU espera em 

termos concretos do efetivo engajado na missão. Já no tocante à classificação da crise no 

Haiti como ameaça à paz e segurança internacionais, o CSNU formalizou este 

entendimento nos considerandos de suas resoluções, justificando, portanto, a menção ao 

capítulo VII da Carta da ONU. 

O diagnóstico de ameaça à paz internacional apresentado pelo CSNU se fez com 

base nos dados de inteligência coletados, que apontaram as gangues armadas como a maior 

ameaça ao processo de paz no terreno. É por isso que o Relatório Brahimi ressalta a 

importância de se adequarem os meios às necessidades reais do teatro de operações. No 

caso da MINUSTAH, o MOU dotou o contingente brasileiro com pessoal, armamento, 

viaturas e equipamentos adequados ao tipo de confronto esperado (embates em áreas 

urbanas), o mesmo ocorrendo com o restante do contingente multinacional. 

As peculiaridades do conflito instalado no Haiti, cumpre lembrar, levaram o 

presidente interino do país a requisitar o auxílio das Nações Unidas no processo de 

estabilização. As massivas violações de direitos humanos, somadas à incapacidade do 

Estado de manter a segurança e ordem pública em seu território e, consequentemente, de 

proteger seus cidadãos, fizeram o CSNU inserir no mandato da MINUSTAH a tarefa de 

proteger os cidadãos haitianos. Para tanto, o emprego da força foi autorizado para que 

capacetes azuis conseguissem cumprir tal tarefa. 

Neste cenário, não tendo sido o Haiti capaz de exercer sua responsabilidade 

primária de proteger seus cidadãos, o Estado consentiu que as Nações Unidas o fizessem 

por intermédio da MINUSTAH. A missão de paz para a estabilização do Haiti revestiu-se, 

portanto, das características de uma peacekeeping operation multidimensional robusta e 

funcionou como um instrumento de aplicabilidade do princípio da responsabilidade de 

proteger. 

Visando, ainda, à proteção de civis, o Relatório Brahimi apontou uma série de 

sugestões que, uma vez acatadas, atuariam ainda mais profundamente na proteção dos 

direitos fundamentais da população haitiana. As propostas do Relatório Brahimi para os 

direitos humanos estiveram de acordo com as linhas firmadas no memorando de 

entendimento assinado entre o ACNUDH e o UNDPKO. 

A primeira sugestão neste sentido foi a de estabelecer a presença de um 

componente de direitos humanos na estrutura das operações de manutenção da paz, o qual 



foi implementado. Na realidade, foram ativadas quatro seções ligadas aos direitos humanos 

na estrutura da MINUSTAH, quais sejam: 1) a Seção de Direitos Humanos propriamente 

dita, organizada para apoiar o governo local em seus esforços de promoção e defesa dos 

direitos humanos, tendo como foco principal mulheres e crianças – que constituem grande 

parte da população vulnerável – e também refugiados e deslocados internos; 2) a Seção de 

Redução da Violência Comunitária; 3) a Seção de Gênero; e 4) a Seção de Proteção à 

Criança. Todas essas seções formam um amplo conjunto de assessoramento ao governo e 

de apoio à população no que se refere à proteção dos direitos humanos. 

Com relação às atividades desenvolvidas pela Seção de Direitos Humanos, 

cumpre ressaltar que muitas foram extraídas do Handbook on United Nations 

multidimensional peacekeeping operations. Dentre elas, destacam-se a de relatar violações 

de direitos humanos e prevenir futuros abusos; investigar antigas violações de direitos 

humanos; instituir e conduzir um programa de treinamento de direitos humanos para os 

peacekeepers envolvidos na missão e para a polícia nacional haitiana; buscar soluções para 

as questões de direitos humanos associadas à maioria dos conflitos modernos, como fluxo 

de refugiados e de deslocados internos, exploração sexual e tráfico de mulheres e crianças. 

Outras propostas também acolhidas e comprovadas no Haiti por meio das 

Resoluções do CSNU para a MINUSTAH foram a participação do ACNUDH desde o 

planejamento da missão de paz até a execução das tarefas de direitos humanos no terreno 

(Resolução 1542/2000); a realização de quick impact projects, contribuindo para a 

melhoria das condições de vida da população (Resolução 1608/2005, 1702/2006 e outras); 

as ações de desarmamento, desmobilização e reintegração de membros de gangues às 

forças oficiais (Resolução 1702/2006); e a assistência ao processo eleitoral, executada por 

meio da Seção Eleitoral. 

O Relatório Brahimi – assim como a Doutrina Capstone – destaca, ainda, a 

importância das ações iniciais de peacebuilding voltadas para a reestruturação econômica 

de países devastados por conflitos e para a valorização dos seres humanos pela geração de 

empregos.  No caso do Haiti, o CSNU reconhece que a pobreza está na raiz dos problemas 

do país e que a estabilidade não será alcançada sem o fortalecimento da economia e da 

implementação de ações estratégicas de longo prazo que visem ao desenvolvimento 

sustentável (Resolução 1608/2005). 

No entanto, após oito anos de desdobramento da MINUSTAH, verifica-se que a 

situação econômica do país não evoluiu – ao contrário, piorou com o terremoto de 2010 – e 

o desemprego mantém-se em taxas elevadas. A conclusão é a de que o governo do Haiti e a 



comunidade internacional – em particular as organizações regionais, como a OEA e a 

CARICOM – ainda não conseguiram realizar um trabalho de reconstrução na velocidade e 

amplitude requeridas pelas necessidades do Haiti. 

A outra conclusão é a de que, muito embora uma operação de manutenção da paz 

seja indispensável para prover a estabilidade e a segurança – condições básicas para que o 

governo do país se organize e passe a apresentar resultados –, sua permanência não pode 

prolongar-se indefinidamente. Não havendo resultados palpáveis na melhoria de vida, 

inicia-se um processo de desgaste que pode levar a população a questionar sua presença. 

É necessário, portanto, que a ONU desencadeie, simultaneamente à peacekeeping 

operation, uma vigorosa operação de peacebuilding, sem o que o Haiti não conseguirá 

superar a condição atual de país devastado e miserável e, portanto, vulnerável ao próximo 

conflito.  

Outra das principais causas de desgaste das operações de manutenção da paz junto 

às populações dos países onde atuam são as denúncias de abusos sexuais praticados por 

peacekeepers. Tais atos, praticados contra pessoas desprotegidas pelos que supostamente 

deveriam protegê-las, constitui falta grave segundo as normas da ONU. 

Apesar da adoção ostensiva de uma política de tolerância zero à exploração e 

abusos sexuais, da proibição expressa de tais atos nos memorandos de entendimento 

firmados pelos TCC e das constantes recomendações feitas pelo CSNU nas resoluções da 

MINUSTAH, o problema vem-se repetindo, com inevitável desgaste para a operação. 

Quanto ao governo do Sri Lanka, do Uruguai e dos TCCs em geral, o que a ONU 

e a comunidade internacional esperam é que, a despeito de eventuais dificuldades 

processuais, cumpram o compromisso assumido nos MOUs, de responsabilizar os 

nacionais que tenham violado as regras de conduta ou incidido em crimes no território do 

país anfitrião. E mais, que, por meio de mecanismos de accountability, mantenham a ONU 

e os Estados-membros permanentemente informados do andamento dos processos, 

especialmente o país anfitrião.  

No entanto, mesmo com essas dificuldades, é lícito admitir que a MINUSTAH 

vem  cumprindo sua missão dentro dos limites do mandato recebido. Nesse contexto, é 

perceptível o esforço que vem sendo realizado no sentido de promover e proteger os 

direitos humanos, a despeito de obstáculos e limitações organizacionais e eventuais falhas 

de seu pessoal. Prova disso foi a instauração de um Tribunal Militar ad hoc que condenou 

dois policiais paquistaneses, acusados de abusar sexualmente de um jovem haitiano, a um 

ano de prisão e os dispensou do serviço militar. 



Todavia, não obstante os avanços observados, é oportuno discutir ainda, antes das 

considerações finais, um assunto anterior ao desdobramento das missões de paz, e que sem 

dúvida condiciona esse desdobramento. Trata-se do debate sobre a formação de um 

consenso dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, condição sine qua non 

para que iniciativas coercitivas voltadas para a defesa de direitos humanos sejam 

implementadas pela Organização. 

No passado, as falhas da ONU nas crises de Somália, Bósnia e Ruanda ocorreram 

em grande parte em razão de mandatos ambíguos, não condizentes com a realidade do 

terreno e não realizáveis tendo em vista os meios disponibilizados aos peaceekepers. Esses 

mandatos resultaram da divisão de interesses dentro do CSNU que, em vez de priorizar a 

proteção de direitos humanos, priorizou interesses de ordem doméstica, como foi o caso 

dos EUA, que defenderam o desdobramento de uma missão de paz pequena e frágil – 

desprovida de recursos financeiros e humanos – em Ruanda, depois de terem visto 

militares seus morrerem de forma ultrajante na Somália, lutando por uma “causa” não 

estadunidense. 

É esse entendimento, portanto, que deve ser combatido. Não há que falar em 

“causa” deste ou daquele país. O propósito das Nações Unidas, na essência da expressão, é 

de que não haja mais direitos deste ou daquele país, mas que se firme o entendimento de 

que a violação de determinado direito fundamental em determinado país traz 

consequências para a família de nações e deve ser por ela coibido. Falta, então, a aceitação 

de que militares membros de contingentes nacionais poderão ter suas vidas ceifadas não 

em prol de um objetivo imediato de seu país, mas em prol de um ideal constitucional de 

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais. Falta o desenvolvimento de 

um sentimento de unidade e de solidariedade que abrace os Estados da comunidade 

internacional. 

É nesse sentido, portanto, que o estudo R2P propõe aos membros permanentes do 

CSNU que, num processo decisório em que esteja em pauta a proteção dos direitos 

humanos, estes não lancem mão de seu poder de veto, salvo se interesses vitais estiverem 

envolvidos. 

Outro entrave à formação de consenso dentro do CSNU é o de cunho ideológico, 

o qual pode ser traduzido pelo embate entre as visões vestfaliana e pós-vestfaliana, que 

opõe interesses e pontos de vista também no que diz respeito à atuação da ONU e à 

proteção dos direitos humanos. 



Conforme visto no item 3.6, aqueles países que advogam a interpretação 

vestfaliana entendem que os princípios da soberania e não intervenção devem ser 

essencialmente respeitados, sendo aceitas apenas operações de manutenção da paz do tipo 

tradicional, cujo objetivo seja supervisionar um acordo de cessar-fogo previamente 

ajustado entre os Estados. 

À luz desta visão, as violações sistemáticas de direitos humanos ocorridas no 

âmbito de determinado país são entendidas como assunto de cunho doméstico, para as 

quais não cabe o envio de uma missão de paz com o objetivo de contê-las, salvo se a 

ordem internacional e a paz e a segurança entre as nações estiverem ameaçadas. 

Na contramão dessa interpretação, os pós-vestfalianos defendem uma visão 

amplificada dos princípios da soberania e não intervenção. Para estes, especificamente no 

tocante aos direitos humanos, os Estados têm a responsabilidade de proteger seus cidadãos 

contra toda sorte de violação de direitos fundamentais, caso contrário caberá à comunidade 

internacional fazê-lo. Deste modo, as operações de manutenção da paz multidimensionais 

são as que mais se coadunam com este entendimento, pois se prestam a zelar pela paz e 

segurança internacionais e, também, pela proteção de direitos humanos, reconhecida a 

interdependência destes dois grandes objetivos. 

Não importando a natureza dos pontos de vista que dividem o CSNU, os membros 

do órgão devem estar conscientes de que qualquer impasse que os impeça de tomar 

decisões prontas e eficazes no tocante à proteção dos direitos humanos trará prejuízo para a 

comunidade internacional. No que se refere especificamente às operações de manutenção 

da paz, a divisão do CSNU será vista na frágil e ambígua redação de seus mandatos, na 

consequente dificuldade em aplicá-los ao terreno, e na não concretização de seus objetivos. 

Foi neste sentido que o Relatório Brahimi frisou a importância de se alcançar consenso 

dentro do órgão. 

Este consenso irá demonstrar a vontade política dos seus membros para lançar 

mão dos meios necessários ao sucesso da missão de paz, assim como a anuência em torno 

da prevalência dos direitos humanos sobre qualquer outro interesse, refletindo, com isso, a 

concretização do propósito consubstanciado na Carta da ONU e aceito por os Estados, que 

é o da proteção e promoção dos direitos humanos. 

Por último, a título de considerações finais, em resposta às questões que 

motivaram este trabalho de pesquisa, pode-se afirmar que as propostas constantes nos 

diversos relatórios dos especialistas que analisaram as tragédias da década de 1990 



provocaram mudanças substanciais nas operações de manutenção da paz, quanto à 

proteção dos direitos humanos. 

Esta afirmação pode ser comprovada pela análise dos documentos que norteiam o 

planejamento e a execução das missões atuais, como no caso da MINUSTAH. Ao se 

analisarem as resoluções do CSNU contendo o mandato inicial e suas atualizações, o 

SOFA, o MOU, as ROE e a própria estrutura da missão, é possível concluir que as 

propostas originais daqueles especialistas estão sendo aplicadas, na sua quase totalidade, 

aos textos desses documentos. 

Sendo assim, é possível dizer que o mais importante instrumento das Nações 

Unidas para a manutenção da paz e da segurança internacionais, as peacekeeping 

operations, foi reestruturado, conceitual e fisicamente, tendo o direito internacional dos 

direitos humanos como fundamento normativo e a Declaração universal dos direitos do 

homem como pedra angular. Todavia, para que sua contribuição seja realmente eficaz, será 

sempre necessário o consenso dos membros do CSNU, capaz de traduzir-se em uma 

operação suficientemente robusta e dotada de mandatos claros, para se contrapor com êxito 

à ameaça que irá enfrentar. 
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