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RESUMO

Esta tese tem como problema a sentença TC/168/2013, proferida pelo Tribunal Constitucional 
Dominicano, que ordenou uma análise minuciosa dos livros de registro de nascimento, desde 
1929, para verificar quem tinha direito à nacionalidade dominicana. A República Dominicana foi 
condenada pela opinião pública internacional por tornar apátrida milhares de pessoas, a maioria 
haitianas, cujos antepassados entraram ilegalmente no país. A sentença TC/168/2013 esteve entre 
os pontos julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso das pessoas 
dominicanas e haitianas expulsas e o país, em sede de controle de convencionalidade, foi 
condenado a conceder a nacionalidade dominicana aos demandantes, inclusive, aos que tinham 
registro de nascimento falso, o que fez com que o país decidisse denunciar a sua aceitação à 
competência contenciosa da Corte. Apesar da República Dominicana ter retroagido em matéria 
de direitos humanos, ela não pode ser a única responsável pela vulnerabilidade em que vivem os 
haitianos e seus descendentes. O próprio Haiti, com sua legislação lacunosa, com o exclusivo 
critério ius sanguinis de aquisição de nacionalidade e seu sistema de registro deficiente, viola 
direitos fundamentais. Apenas após a sentença TC/168/2013, o Haiti modificou seu sistema de 
registro e concedeu certidões de nascimento e passaportes a quem tinha direito à nacionalidade 
haitiana. A sociedade internacional, por sua vez, no lugar de apenas criticar a República 
Dominicana, deve reverter as consequências de atos passados que acarretaram no atual desespero 
que faz com que os haitianos emigrem, tais como a demora no reconhecimento da independência 
haitiana, o isolamento às relações internacionais a que submeteu o Haiti, as dívidas não 
perdoadas, a exploração e as intervenções, que visaram o interesse dos Estados Unidos. Ao final, 
será concluído que a República Dominicana ou deveria ter recorrido à justiça internacional ou à 
teoria da nacionalidade efetiva, que o Haiti precisa emendar a sua Constituição, podendo se 
inspirar no Brasil, que é exemplar em matéria de proteção ao direito à nacionalidade e ao 
refugiado, e que a sociedade internacional pode melhorar as condições do imigrante e/ou efetivar 
um Plano Marshall para o Haiti. 

Palavras-chave: República Dominicana; nacionalidade; estrangeiros; descendentes de haitianos; 
sociedade internacional.



ABSTRACT

This thesis has as its object the verdict TC/168/2013, issued by the Dominican Constitutional 
Court, which ordained a series of thorough analysis of the birth registration books, since 1929, to 
verify who was entitled to receive Dominican nationality. The Dominican Republic was 
condemned by public opinion for making stateless thousands of people, most of them Haitian, 
whose forefathers entered illegally in the country. The verdict TC/168/2013 was among the 
issues judged by the Inter-American Court of Human Rights in the instances of the Dominican 
and Haitian people expelled and the country, thirst for a conventionality control, was condemned 
to grant the Dominican nationality to those who demand it, including, those who had false birth 
record, what pushed the country into denouncing its acceptance to the jurisdiction of the Court. 
Despite the Dominican Republic having retroacted on human rights issues, it cannot be the only 
one responsible for the vulnerability in which the Haitian and their descendants live. Haiti itself, 
with its gapping legislation, with the exclusive criterion ius sanguinis of nationality acquisition 
and its lacking registry system, violates fundamental rights. After the TC/168/2013 verdict, Haiti 
modified its registry system and granted birth certificates and passports to those entitled to 
Haitian nationality. The international society, in its turn, instead of just criticizing the Dominican 
Republic, must revert the consequences of past acts that incurred in the current despair that forces 
the Haitians to emigrate, such as the delay in recognizing the Haitian independence, the isolation 
towards the international relations to which Haiti has been submitted, the unforgiven debts, the 
exploitation and the interventions that sought to serve the United States best interests. Towards 
the end, it will be concluded that the Dominican Republic should either have appealed to the 
international justice or to the effective nationality theory, that Haiti must amend its Constitution, 
being able to inspire itself in Brazil, which is exemplary in terms of protection of the right to 
nationality and of the refugee, and that the international society can improve the immigrant’s 
conditions and/or make effective a Marshall Plan for Haiti. 

Keywords: Dominican Republic; nationality; foreigners; Haitian descendants; international 
society.



RESUMÉ

Cette thèse a comme problème la sentence TC/168/2013, declarée, par la Cour Constitutionnelle 
Dominicaine, qui a demandé une analyse minutieuse des registres d'enregistrement des 
naissances, depuis 1929, pour vérifier qui avait droit à la nationalité dominicaine. La République 
Dominicaine a été condamné par l'opinion publique internationale pour avoir rendu apatrides des 
milliers de personnes, principalement des Haïtiens, dont les ancêtres étaient entrés illégalement 
dans le pays. La sentence TC/168/2013 faisait partie des points jugés par la Cour Interaméricaine 
des Droits de l’Homme dans le cas des personnes dominicaines et haïtiennes expulsées et le pays, 
qui avait le contrôle de conventionnalité, a été condamné à concéder la nationalité dominicaine 
aux demandeurs, y compris ceux qui avaient de faux registres de naissance, ce qui fait le pays 
décider de dénoncer son acceptation de la compétence contentieuse de la Cour. Bien que la 
République Dominicaine ait regressé dans la matière de droits de l'homme, elle ne peut pas être 
tenue pour seule responsable de la vulnérabilité des Haïtiens et de leurs descendants. Haïti, lui-
même, avec sa législation qui contient des lacunes, avec le seul critère ius sanguinis d’acquisition 
de nationalité et son système d'enregistrement déficient, viole des droits fondamentaux. 
Seulement après la sentence TC/168/2013, Haïti a modifié son système d'enregistrement et a 
concedé des certificats de naissance et des passeports à ceux qui avaient droit à la nationalité 
haïtienne. La société internationale, à son tour, au lieu de simplement critiquer la République 
Dominicaine, doit renverser les conséquences des actes passés qui ont conduit au désespoir actuel 
qui provoque l'émigration des Haïtiens, comme le retard dans la reconnaissance de 
l'indépendance haïtienne, l'isolement des relations internationales auquel Haïti a été soumis, des 
dettes non pardonées, l'exploitation et des interventions qui étaient dans l'intérêt des États-Unis. 
À la fin, on conclura que la République Dominicaine aurait dû recourir à la justice internationale 
ou à la théorie de la nationalité effective, qu'Haïti a besoin de modifier sa Constitution et qu’il 
peut s'inspirer du Brésil, qui est exemplaire dans la protection du droit à la nationalité et au 
réfugié, et que la société internationale peut améliorer les conditions de l'immigré et/ou réaliser 
un Plan Marshall pour Haïti. 

Mots-clés: République Dominicaine ; nationalité ; étrangers ; descendants d'Haïtiens ; société 
internationale.
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INTRODUÇÃO

Em 2013, a notícia que a República Dominicana revogou a nacionalidade de quatro 

gerações de descendentes de haitianos, por meio da decisão do Tribunal Constitucional 

Dominicano TC/168/2013, se espalhou pelos jornais e internet, causando comoção nos indivíduos 

de diversos países que condenaram a República Dominicana por estar retroagindo em matéria de 

direitos humanos.

O objetivo dessa tese é apontar caminhos para que descendentes de haitianos não sofram 

com os efeitos da apatridia, que englobam alterações na legislação haitiana, a aplicação da teoria 

da nacionalidade efetiva por parte da República Dominicana; e sugestões para os países que  

desejam ajudar o Haiti, que diminuiria a tensão migratória entre os países da Ilha de Espanhola. 

O método de abordagem utilizado foi o indutivo, pois parte da questão particular da 

rivalidade entre Haiti e República Dominicana que culminou na decisão TC/168/2013 para algo 

mais amplo, que é o que a sociedade internacional e o Haiti, não apenas a República Dominicana, 

podem fazer para conter um dos motivos que levaram à apatridia. Quanto ao método 

procedimental, foi utilizado o histórico, pois os elementos atuais são explicados desde as origens, 

como a rivalidade entre Haiti e República Dominicana, a evolução do direito à nacionalidade nas 

Constituições Dominicanas e Haitianas, apontando a influência do passado no presente. 

O primeiro capítulo é dedicado ao do primeiro ponto tocado pela opinião pública quando 

da sentença TC/168/2013: a rivalidade histórica entre República Dominicana e Haiti. Neste 

capítulo, é apresentado um levantamento da rivalidade entre República Dominicana e Haiti desde 

o descobrimento da Ilha de Espanhola até os dias de hoje e mostra que a proximidade entre esses  

países é apenas geográfica pois em todos os demais aspectos, tais como idioma, esporte, religião, 

cultura, há uma distância extrema.

As intervenções norte-americanas em ambos os países, a falta de reconhecimento da 

independência haitiana, os bloqueios econômicos, a cobrança de dívidas altas, o desejo de 

recolonização e o quão o isolamento do Haiti nas relações internacionais, imposto pelas potências 

europeias pelos os Estados Unidos, foi prejudicial também é objeto deste capítulo.
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O segundo capítulo trata dos aspectos sociofilosóficos existentes na nacionalização e na 

preservação da identidade cultural. Autores não juristas trabalharam com a ideia de pessoas 

refutadas da sociedade, dos quais foram selecionados Jürgen Habermas, o qual aborda o 

sentimento de nacionalismo exacerbado, perceptível na República Dominicana; Giorgio 

Agamben, que trouxe o conceito de vida nua, o homo sacer, que é aquela vida desprovida de 

valor, que, para pertencer a uma comunidade, precisa se desnudar de tudo o que lhe prendia a 

uma anterior; Zygmunt Bauman se dedica a explicar o refugo humano, aquelas pessoas que a 

sociedade não entende como útil e deseja descartar; Hannah Arendt, que trata da apatridia e o 

quanto a soberania estatal pode ser utilizada em desfavor dos cidadãos e, por último, Friedrich 

Nietzsche, que explora a vingança não sob um enfoque crítico, mas explicativo, afinal, não é 

possível falar sobre apatridia na República Dominicana sem abordar a vingança dos países em 

estudo. A ordem dos autores não foi aleatória: nacionalismo exacerbado, que leva o poder 

soberano a criar vidas nuas, as quais são refugos humanos indesejados, algo comum no caso de 

apatridia e que pode estar encobrindo uma vingança contra algo injusto ocorrido no passado. 

Tendo em vista que não há como tratar do direito à nacionalidade sem explicar o Direito 

Constitucional, o terceiro capítulo esclarece aspectos do constitucionalismo dominicano e do 

direito à nacionalidade desde a primeira Constituição, até a última, promulgada em 2010. Este 

capítulo comprova que, legalmente, descendentes de haitianos em trânsito não possuem direito à 

nacionalidade dominicana desde 1929. Este capítulo aborda a decisão TC/168/2013 proferida 

pelo Tribunal Constitucional Dominicano e sua recepção tanto pelo Haiti quanto por alguns 

países, enfatizando o desprestígio internacional que a República Dominicana experimentou.

O quarto capítulo trata do constitucionalismo e do direito à nacionalidade nas 

Constituições Haitianas e decretos mais relevantes, mostra o conteúdo discriminatório presente, 

as lacunas e a deficiência no sistema de registro que é uma porta à apatridia de fato. No Haiti, o 

Direito Constitucional não está livre de artigos polêmicos e, uma leitura puramente jurídica, 

despida da história do espírito do constitucionalismo negro, não traria explicações suficientes 

para a mencionado discriminação e para as restrições à nacionalidade haitiana, assim, este 

capítulo trata do direito à nacionalidade haitiana sob o enfoque da defesa contra o imperialismo.

O quinto capítulo se dedica à relação dominicana com o Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, ou seja, como o país se comporta perante o direito regional. Assim, são 

apresentados as cláusulas de abertura presentes na Constituição Dominicana vigente, os dois 
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casos relacionados ao direito à nacionalidade em que a República Dominicana foi demandada 

(caso das meninas Yean e Bosico e caso das pessoas dominicanas e haitianas expulsas), o rechaço 

à aceitação da competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos por meio 

da ação direta de inconstitucionalidade nº TC-01-2005-0013 por ter sido realizada em 

desconformidade com a Constituição. O capítulo é finalizado com uma abordagem sobre a 

desobediência civil em analogia à conduta do Estado dominicano perante à Corte Interamericana 

de Direitos Humanos.

Por fim, o sexto capítulo sugere uma solução humanitária, que é a aplicação da teoria da 

nacionalidade efetiva pela República Dominicana aos atingidos pela sentença TC/168/2013 e, por 

parte de todos os países, do visto humanitário, do reconhecimento de que a imigração haitiana é 

forçada, e a assunção da responsabilidade pelo que o Haiti se tornou, situação que pode ser 

revertida por meio da adoção de um Plano Marshall para a sua recuperação. Neste capítulo, há 

destaque para a dívida moral que diversos países têm para com o Haiti e que fundamenta a 

adoção deste plano e o que pode ser aprendido a partir do exemplo da legislação brasileira. 

Trata-se de um capítulo prospectivo, cujas propostas apresentadas não têm a pretensão 

de ser a melhor solução para acabar com a apatridia de fato e de direito e resolver todos os 

problemas haitianos. Neste sentido, Mezzaroba e Monteiro (2003, p. 69) explicam que “uma 

teoria científica pode fornecer apenas soluções temporárias para os problemas que enfrenta, pois 

assim que uma eventual nova teoria responder de forma diferente, ou melhor, ao problema 

suscitado, a primeira será refutada.” 
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I- HAITI E REPÚBLICA DOMINICANA: O CONTEXTO DE UMA 

RIVALIDADE HISTÓRICA

1.1- Da descoberta da Ilha de Espanhola – Período Colonial

A história da Ilha de Espanhola começou quando Cristóvão Colombo chegou à sua 

extremidade norte no ano de 1492. Tratou-se do primeiro lugar encontrado pelo espanhol no 

“Novo Mundo”. Em 1496, o irmão mais velho de Colombo, Bartolomeu, fundou São Domingos, 

o primeiro núcleo europeu permanente deste novo mundo. 

Antes da chegada dos escravos negros, os índios, arawks e tainos, foram os primeiros 

explorados, porém, foram dizimados pela varíola, que chegou com os europeus. Gates Jr (2014, 

p. 178) conta que a população indígena, que antes era de 400 mil habitantes em 1492, caiu para 

menos de 500 em 1550. Ao mesmo tempo que a mão-de-obra diminuía, a demanda de açúcar na 

Europa aumentava, o que levou à necessidade de importar africanos para preencher a lacuna.

Na parte oriental da Ilha de Espanhola, foi implantada a economia açucareira, entretanto, 

o sucesso desta economia no que hoje é a República Dominicana não durou muito tempo, pois foi 

ultrapassada pelo Brasil, Barbados e Martinica, Jamaica e Saint Domingué e, por isso, foi 

necessário alterar o foco para a economia pecuarista. Interessante notar que a escravidão nas 

sociedades agrárias é diferente da que se verifica nas sociedades pecuaristas. Gates Jr. diferenciou 

a relação existente nos dois tipos de escravidão com estas palavras: 

quando a criação do gado se tornou a ocupação dominante, os escravos tiveram que ser  
usados como boiadeiros. A pecuária cria pouca diferença entre senhor e escravo. Ambos 
montavam cavalos, ambos usavam facões, de modo que aqui a relação entre senhor e 
escravo tornou-se bastante diferente da que existia no Caribe. Havia menos tensão entre 
senhores e escravos nessa economia pecuarista. (GATES JR., 2014, p. 179)

Ou seja, enquanto que na economia agrária a relação era de maior sujeição do escravo ao 

seu senhor, na economia pecuarista, a relação era de maior igualdade, o que fazia diferença na 

hora do tratamento entre escravo e senhor. Enquanto na primeira havia maior crueldade em caso 

de desobediência, na segunda forma de economia havia maior cumplicidade.
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A Espanha tinha sede de lucros e tirou o máximo possível de ouro e prata da ilha. Em 

1521, houve um deslocamento populacional com componentes raciais, pois os negros tiveram 

maior destaque em São Domingos, afinal a pecuária era a única ocupação na cidade, já os 

brancos (espanhóis natos e seus descendentes nascidos em São Domingos) se interessaram mais 

pela produção de ouro e prata do que pela criação de gado, logo, se deslocaram para o México e 

para o Peru. 

Com o enfraquecimento militar espanhol, os franceses ocuparam a parte ocidental da 

ilha e fundou a colônia de Saint Domingué e, em 50 anos, o número de franceses aumentou, 

culminando em um embate com os espanhóis. Chaves Jr (2008, p.53) explica que a meta francesa 

era estabelecer um entreposto estratégico que facilitasse, no futuro, a exploração de todo a ilha. 

Com o deslocamento populacional, a população de São Domingos cada vez menos 

parecia espanhola, entretanto, o orgulho pelo colonizador era evidente nos documentos oficiais, 

nos quais a maioria das pessoas antecedia sua assinatura com a expressão “dado na 

espanholíssima e mui leal cidade de São Domingos”, criando uma ideologia hispânica por mais 

escura que fosse a cor da pele. (GATES JR., 2014, p. 180) 

Em 1683, Mr. de Cussy se tornou governador da França e manifestou interesse em 

ampliar os estabelecimentos franceses na Ilha de Espanhola. Ele se dedicou a regularizar a 

administração pública, a promover o comércio exterior e a desenvolver a agricultura, e, assim, 

lentamente, a França invadia territórios espanhóis, o que obrigou o governador da parte espanhola 

a protestar contra a usurpação. Saint Laurent e Bégon, administradores das ilhas francesas, 

aproveitaram a oportunidade para propor fixar uma linha partindo do Rio Rebouc, de um lado, até 

o Cabo Beata, dividindo a ilha em duas partes regulares.” (PEÑA BATLLE, 2012, p. 107). 

O governante espanhol negou a proposta de divisão e ordenou a perseguição de todos os 

estrangeiros encontrados na parte espanhola da ilha sem a devida permissão, gerando lutas entre 

as colônias por questões fronteiriças. De acordo com Peña Battle (2012, p. 108), “a situação 

chegou a um aspecto alarmante quando os dois governos, o francês e o espanhol, tomaram a luta 

entre as colônias como uma questão de Estado, tratando de obter pela força a satisfação de seus 

fins.” A partir disto, houve uma invasão recíproca. Em 1689, Cussy recebeu ordens do governo 

francês para invadir a parte espanhola da ilha e, em 1691, o governo espanhol ordenou o 

governador Don Ignácio Pérez Caro a invadir a parte francesa. 
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Em 1697, a Espanha estava enfraquecida devido aos conflitos com a Holanda, Inglaterra 

e França, o que a fez assinar o Tratado de Ryswick, em 20 de setembro do mencionado ano, o 

qual concedia, completamente, o ocidente da ilha para os franceses, a qual se tornou, de acordo 

com Chaves Jr (2008, p. 53), uma das colônias mais ricas do mundo, considerada a joia do 

Caribe. 

Para Peña Batlle (2012, p. 111), o Tratado de Ryswick “inicia uma nova etapa no curso 

da controvérsia fronteiriça, em que a luta de ambas colônias tomou um aspecto crítico para os 

interesses espanhóis, que estavam cedendo, gradualmente, à ocupação francesa.” Segundo 

Balaguer (1990, p. 67), o fato de não conter limite entre as colônias levou aos choques  entre os 

integrantes da parte espanhola e os da parte francesa.

Em 1700, Don Felipe de Borbón assumiu o poder da Espanha e os franceses voltaram, 

paulatinamente, a avançar para a parte oriental da Ilha de Espanhola, território da Espanha. Os 

espanhóis não aceitaram isso e ocuparam as construções francesas que se encontravam na parte 

oriental da ilha, em 1713, e a Embaixada da Espanha na França exigiu a demolição de todas as 

habitações francesas. (PEÑA BATLLE, 2012, p. 115)

Desde 1727, o Governo da colônia espanhola estabeleceu que guardas cuidassem da 

parte oriental do rio Dejabón a fim de impedir o avanço dos franceses e a introdução de escravos 

pela fronteira do Norte. Os franceses, a fim de tirar maior proveito das terras, importaram 

escravos para cuidar da plantação de cana de açúcar, e, assim, a colônia de Saint Domingué se 

tornou uma das mais ricas colônias da América Latina, contribuindo, inclusive, para a decadência 

da monocultura brasileira de cana de açúcar. 

Em 1750, Saint Domingué possuía mais de 500 mil escravos1, número superior aos 30 

mil homens brancos franceses e seus descendentes. Um dado curioso trazido por Gates Jr (2014, 

p. 180) é que, apesar do tratamento cruel dado aos escravos, “em 1789, Saint Domingué tinha 

tanto afrodescendente liberto quanto homens brancos, havendo surpreendente nível de 

mobilidade social, embora os escravos tivessem uma relação inequívoca com o senhor colonial.” 

A fronteira entre as colônias era imprecisa e houve diversas negociações para se chegar 

a um limite claro, o que foi alcançado pelo Tratado de Aranjuez, que trouxe o primeiro esboço de 

1 Dos milhares de negros que desembarcaram em Saint Domingué, diversos vieram de regiões diferentes do litoral 
africano, por isso, não falavam da mesma forma entre eles (dialetos diferentes), logo, não entendiam uns aos outros. 
Da fusão destas línguas se formou o Patois, e como fusão dos diversos cultos africanos, surgiu o vodu (P. CLIME, 
2006, p. 176).
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linha divisória, segundo a qual a colônia francesa era menor do que o atual Haiti. A demarcação 

da Linha de Aranjuez foi feita por meio de 221 pirâmides nas quais constavam a expressão 

“França-Espanha”. De acordo com a última parte do artigo 11 deste Tratado, seria apenado com 

pena de morte aquele que arrancasse, desviasse ou transportasse pirâmides da linha, a fim de 

trazer uma estabilidade à linha traçada. (BALAGUER, 1990, p. 67). 

Na compreensão de Peña Batlle (2012, p. 123), a Espanha acreditou que a  demarcação 

geográfica seria capaz de finalizar os problemas criados pela usurpação francesa, porém, o 

Tratado de Aranjuez foi apenas o ponto inicial de uma nova série de lutas, pois não satisfez às 

aspirações territoriais dos colonos franceses.

Anos mais tarde, em 1789, adveio a Revolução Francesa e a organização social da 

colônia francesa na Ilha de Espanhola não pôde se manter distante dos seus princípios 

consagrados, afinal, não havia melhor lugar para a França demonstrar que não apenas proclama 

direitos, mas os concretiza. “Reconhecer direitos absolutos inerentes à pessoa humana, 

independentemente de qualquer sistema político a que estivesse submetida a sociedade, 

proclamar a liberdade, igualdade e fraternidade entre os homens” foi o estopim da conspiração 

contra o sistema estabelecido na colônia, aonde haviam privilégios de classes e a maioria da 

população trabalhando em regime de escravidão. (PEÑA BATLLE, 2012, p. 127)

Segundo Balcacer (1992, p. 20), os escravos começaram a lutar pela liberdade 

preconizando os princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovados pela 

Assembleia Constituinte, em agosto de 1789, entretanto, havia uma hipocrisia da França, pois ela 

buscou garantir, desde o início, que a sua colônia não se relacionasse, comercialmente, com 

outros países, a não ser com ela. 

Quaisquer que fossem os bens manufaturados que os latifundiários necessitassem, eram 
obrigados a compra-los da França. Podiam vender a sua produção apenas para a França e 
os bens deveriam ser transportados em navios franceses. Mesmo o açúcar bruto 
produzido nas colônias deveria ser refinado na pátria-mãe, e a França impunha tarifas 
sobre o açúcar refinado de origem colonial. (JAMES, 2010, p. 57) 

O território, que hoje é o Haiti, sofreu consequências negativas do isolacionismo 

imposto, tendo em vista a decisão dos países em não transacionar com ele. James (2010, p. 57) 

explana que “os latifundiários não foram apenas proibidos de negociar com países estrangeiros, 
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mas a circulação de moeda francesa, com exceção da de menor valor, também estava proibida nas 

ilhas, para que não fosse usada para comprar mercadorias estrangeiras.” 

O isolamento imposto pela França não foi apenas financeiro, mas também cultural. Os 

mulatos que foram educados em Paris, por serem filhos de colonos franceses, quando voltavam à 

colônia, enchiam os latifundiários de inveja e medo e, por isso, a legislação da colônia os proibiu 

de ir à França, aonde os mulatos aprendiam coisas que não eram convenientes aos latifundiários. 

A Grã-Bretanha vendia milhares de escravos para colonos franceses e invejava o 

progresso de Saint Domingué, pois a burguesia britânica era a maior rival da francesa, pois a 

França ajudou a expulsar os britânicos dos Estados Unidos, auxiliando na independência da 

colônia britânica. A fim de se vingar, a Grã-Bretanha percebeu que, sem escravos, Saint 

Domingué estaria perdida, e, por isso, prepararam um alvoroço para a abolição do comércio de 

escravos, que, futuramente, influenciou na Revolução Haitiana. (JAMES, 2010, p. 61)

A Revolução Haitiana teve como líder Toussaint L`Ouverture.2 A história desse homem 

conta que ele foi vendido como escravo, chegando à colônia em um navio negreiro, e teve a sorte 

de ser comprado por um senhor com sensibilidade. Ele se tornou católico e aprendeu com um 

idoso negro, Pierre Baptiste, francês, latim e desenho. Com esse conhecimento e educação, 

Toussaint foi designado administrador de todos os bens da fazenda. (JAMES, 2010, p. 110)

Em 1792, Toussaint uniu milhares de negros, ignorantes e sem treinamento, em um 

exército capaz de enfrentar as tropas europeias. A França, a fim de manter a escravidão, enviou 

tropas para acabar com a briga entre proprietários de escravos em Saint Domingué e suprimir a 

revolta dos negros e o movimento pró-independência, promovido por ex-escravos. Os espanhóis 

da ilha, por sua vez, ofereceram aliança aos negros contra o Governo francês e ofereceram-lhes 

armas, munições e suprimentos, reconhecendo-os como soldados, pedindo-lhes que atirassem 

contra os outros brancos. Toussaint3, Jean François e Biassou foram indicados como tenentes-

generais do exército do Rei da Espanha.

2 Toussaint L`Ouverture tinha uma política conciliatória e não era favorável à matança. Ele passou por diversas 
conspirações, mas lidava bem com isso. James (2010, pp. 217-8) conta que mulatas conspiraram contra ele, mas 
ainda na guerra afirmou que jamais combateria mulheres e que “não daria atenção à “tagarelice” delas. Se fossem 
consideradas culpadas, ele apenas as prenderia e cuidaria para que nada de mau lhes acontecesse. Quando mandou 
Dessalines expurgar tropas e este executou trezentos prisioneiros, ele discordou e falou: “Eu disse para podar a 
árvore e não para cortá-la!” Em todas as lutas, Toussaint observava estritamente as regras da guerra. 
3 Toussaint L`Ouverture era um escravo liberto que tinha em torno de 50 anos na época da Revolução Haitiana. Era 
um homem culto, que tinha conhecimentos de francês, medicina e administração e, por isso, era bem-sucedido, 
casado e proprietário de terra. Em 1793, existia um apelo público na colônia francesa, o qual dizia: ”Irmãos e amigos 
sou Toussaint L’Ouverture, talvez conheçais meu nome. Eu dei início à vingança. Quero que a liberdade e a 
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A rebelião dos escravos haitiana foi a mais expressiva do Caribe, pois os escravos 

lutavam com obstinação, tanto que James (2010, p. 28) afirma que a letra da canção predileta dos 

negros, naquela época, durante as cerimônias de vodu, demonstrava o clima de vingança: 

“juramos destruir os brancos e tudo o que possuem; que morramos se falharmos nessa promessa.”

Em 22 de julho de 1795, França e Espanha assinaram o Tratado de Basilea, que cedia à 

França a parte espanhola da Ilha (PEÑA BATLLE, 2012, p. 129). Este Tratado criou um estado 

fictício na ilha porque era impossível, na prática, a França se tornar a dona da parte espanhola, 

sendo-lhe difícil criar os vínculos espirituais que a Espanha havia criado. Na opinião de Balcacer 

(1992, p. 22), esta união deixou os moradores da parte espanhola desamparados, a mercê de uma 

potência colonial com a qual não possuíam afinidades. Entretanto, Balaguer (1990, p. 67) ressalta 

que, apesar do Tratado, a parte oriental da ilha não chegou a ser ocupada pelos franceses, pois 

estes estavam mais preocupados com as revoltas na parte francesa contra a escravidão. 

A França precisou empregar meios violentos quando tentou a ocupação. Toussaint 

L`Ouverture, em 26 de janeiro de 1801, arriou a bandeira espanhola na parte oriental da ilha e foi 

considerado o percussor da ideia de sua indivisibilidade política, tanto que a Constituição de 

Saint Domingué, de 08 de julho de 1801, consignou que a ilha era una e indivisível.4 De acordo 

com Balcacer (1992, p. 30), a indivisibilidade e unidade se deu pelo fato de Toussaint considerar 

perigoso qualquer poder estranho sobre a ilha, até o exercido pelos seus habitantes originários.

A França, ávida por lucros, não teve tempo de criar o seu negro. James (2010, p. 65) 

aponta que “o enorme aumento no número de escravos estava enchendo a colônia de nativos 

africanos, mais ressentidos, mais obstinados, mais prontos para uma rebelião do que o crioulo.5” 

A escravidão foi odiosa aos negros. Cada dia que o sol surgia, este era amaldiçoado pois o 

escravo já sabia que seria mais um dia de trabalho e sofrimento.6

igualdade reinem em São Domingos. Trabalho para que isso aconteça. Uni-vos a nós irmãos, e lutai conosco pela 
mesma causa. Toussaint L’Ouverture, general dos exércitos do rei, pelo bem público.” (VIANA, s/d).
4 Santo Domingo em toda a sua extensão como Samaná, La Tortuga, Gonaive, Cayemites, Ille-à- Vaches, Saona e 
outras ilhas adjacentes, constituem o território de uma só Colônia, que forma parte do Império francês, pelo que se 
rege por leis especiais.
5 Em um dicionário português publicado no século XVIII, o termo “crioulo” é usado para se referir a um escravo 
nascido na casa do dono, como uma galinha nascida em casa, e não comprada fora. A palavra se originou do latim 
creare, que, em português, significa criar. (BETHENCOURT, 2018, p. 239)
6 Em 1685 foi promulgado, na França, o Código Negro, uma tentativa do Rei Luís XIV de assegurar que os escravos 
tivessem um tratamento humano. O documento estabelecia que “deveria ser-lhes dados, todas as semanas, dois potes 
e meio de mandioca, três de farinha, um quilo de carne salgada ou um quilo e meio de peixe conservado em sal, que 
era, aproximadamente, o que um homem saudável precisava para três dias. Em vez disso, seus senhores lhes davam 
três litros de uma farinha grossa, arroz, ervilhas e meia dúzia de arenques. Esgotados pelas suas tarefas que duravam 
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A Revolução dos escravos atingiu o ápice em 1803, quando os soldados enviados por 

Napoleão Bonaparte buscaram reverter a independência e foram derrotados pelas tropas haitianas 

locais. A partir de então, a parcela da ilha ocupada pelos insurgentes foi batizada de Haiti 

(CHAVES JR. 2008, p. 58), nome que significa “terras altas”, conforme a língua dos taínos, povo 

que habitava a região antes da chegada de Colombo. 

Além da Revolução Francesa, outros aspectos estimularam a revolução haitiana, tais 

como a divisão de ideais entre proprietários de terra, tendo em vista que alguns defendiam os 

ideais da Metrópole e outros defendiam a ruptura colonial, um comércio livre e independente das 

vontades da França e a autonomia política. Sociologicamente, na colônia francesa, negros livres e 

homens brancos ocupavam os mesmos espaços, mas havia uma tensão racial que, segundo Viana 

(s/d), se mostrava quando, por exemplo, os brancos se irritavam com o sucesso de um 

proprietário ou advogado negro, alimentando rancores “que se tornaram mais pronunciados no 

momento em que se falava de igualdade política na França e nas colônias. Os proprietários 

negros e mulatos enxergavam naquela conjuntura a possibilidade de ampliar seus direitos 

políticos, já que desfrutavam do status de homens livres.” 

Outrossim, já não bastava a abolição da escravatura, o desejo passou a ser a 

independência da colônia francesa, e, assim, passar-se-á para o estudo da independência do Haiti, 

a primeira colônia latino-americana a se tornar independente.

1.2- Haiti – a primeira colônia latina independente

Nas palavras de Hobsbawn (1997, p. 78), a França via “a si mesma como inauguradora 

ou participante de um movimento de libertação geral dos povos contra a tirania”, iniciando um 

movimento rumo ao universalismo ético, logo, uma visão incompatível com a manutenção de 

colônias, tendo em vista que não deveria haver a supremacia de um tipo de pessoa sobre outro. 

A luta pela independência haitiana envolveu uma emboscada. Segundo Gates Jr. (2014, 

p. 236), Toussaint, após lutar com a França, recuou e aceitou se encontrar com líderes franceses 

para negociar um acordo para impedir a volta do regime de escravidão e caiu em uma armadilha, 

pois foi preso e embarcado para a Europa, onde morreu em um presídio. Os negros haitianos 

o dia todo e iam até altas horas da noite, muitos não se animavam a cozinhar e acabavam por comer comida crua.” 
(JAMES, 2010, p. 25)
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ficaram furiosos com essa traição, quando um novo líder surgiu para assumir o lugar de 

Toussaint: Jean-Jacques Dessalines, que era “ex-escravo e exímio general. Combatia ferozmente, 

a tal ponto que foi apelidado de “o Tigre”. 

Em 1º de janeiro de 1804, a tropa de Dessalines venceu o exército napoleônico e o 

General Dessalines proclamou a independência da colônia francesa, criando um Estado livre 

(PEÑA BATLLE, 2012, p. 137) e fez um discurso desafiador.7 Entretanto, o que desencadeou a 

guerra pela independência foi, de acordo com Gates Jr. (2014, p. 232), Napoleão Bonaparte ter 

invalidado a emancipação da colônia. Apesar da independência em 1804, na verdade, o Haiti não 

teve existência jurídica até 1825, quando negociou a sua independência. 

a independência do Haiti criou um novo aspecto na situação da ilha. O novo Estado 
dominava de fato o território da antiga colônia francesa. França, de fato e de direito, 
regia o que havia sido colônia espanhola. As armas francesas não puderam reconquistar 
o território da antiga colônia, onde exerceram ininterrupta autoridade os governos 
haitianos. (PEÑA BATLLE, 2012, p. 138)

Nasceu da revolução haitiana o clamor em prol da igualdade humana entre negros e 

brancos, conforme se pode ler no trecho de uma das cartas endereçadas aos revolucionários 

franceses escrita por lideranças da Revolução haitiana, in fine:

Somos negros, é verdade, mas diga-nos, cavalheiros, vós que sois tão judiciosos, qual é a 
lei que diz que o homem negro deve pertencer e ser propriedade do homem branco? Sim, 
cavalheiro, somos livres como vós, e é apenas em razão de vossa avareza e de nossa 
ignorância que alguém ainda seja mantido em escravidão até os dias de hoje, e que 
possamos sequer achar o direito que vós pretendeis ter sobre nós. Somos vossos iguais, 
então, por direito natural, e à própria natureza agrada a diversidade de cores entre a raça 
humana. Não é um crime ter nascido negro, nem uma vantagem ser branco.

Com este pensamento, os haitianos lutaram pela independência do território e venceram, 

especialmente, pelo fato de que a França pregava ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, 

logo, o Haiti forçou a França a colocar em prática esses ideais. Vale ressaltar que o tratamento 

dado aos escravos no território francês era um dos mais desumanos de todas as colônias latinas. 

Um dos motivos do sucesso lucrativo dos engenhos de açúcar no Haiti era as condições de 

trabalho horrendas, em que os escravos eram postos para trabalhar até morrer, logo, havia um 

7 Dessalines fez um discurso passional, em 1º de janeiro de 1804, declarando o Haiti como uma nação negra 
independente: “Que eles tremam ao se aproximarem de nossa costa, se não pela memória das crueldades que aqui 
perpetram, pela decisão inabalável que anunciamos de passar pelas armas qualquer francês cujo pé sacrílego profanar 
a terra da liberdade.” (GATES JR.,2014, p. 236).
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paradoxo entre o defendido pela França e o que ela colocava em prática. “A emancipação do 

Haiti durou apenas uma década antes que Napoleão Bonaparte tentasse reinstaurar a escravidão, 

em 1802. Toussaint e seus compatriotas ficaram furiosos.” Mais do que aos franceses, Toussaint 

via a escravidão como inimiga.8

A independência do Haiti, em vez de ser vista como uma esperança de que a libertação 

do colonizador era possível e inspiração para as demais colônias da América Latina, foi julgada 

pelos países vizinhos como um absurdo inaceitável, pois, nas palavras de Seitenfus (2014, p. 30), 

“o fato de um grupo de negros escravos e analfabetos infligirem uma derrota ao exército 

considerado o mais bem treinado e equipado da época, confronta e choca com o espírito do 

tempo.”

Tratou-se da primeira vez que um exército de homens brancos foi derrotado por forças 

armadas de outra raça. Seitenfus (2014, p. 35) menciona que este dado costuma ser silenciado na 

história das relações internacionais, a qual “considera a vitória nipônica na guerra russa-japonesa, 

em 1905, como a primeira derrota de forças armadas brancas por não brancas.” O Ocidente não 

estava preparado para aceitar ou explicar a derrota que a França sofreu na luta contra o Haiti. 

Complementarmente, Nogueira (2015) explica que “as raízes da objeção ao povo haitiano 

encontram-se na escravidão, mas acima de tudo, na ousadia de romperem com as correntes dessa 

experiência trágica, que transformou o homem africano trazido para a América em mercadoria, 

negando-lhe a condição humana.”

Os Estados Unidos viam a Revolução Haitiana como uma mera revolta de escravos no 

Caribe, contudo, houve diferentes posturas entre John Adams (segundo presidente dos Estados 

Unidos) e Thomas Jefferson (terceiro presidente). O primeiro ajudou Toussaint L`Ouverture na 

luta, reabrindo as relações de comércio com os negros de Saint Domingué e enviou tanques de 

guerra para apoiá-lo na luta contra a França. Dessalines contava com essa ajuda para edificar o 

Haiti, mas Jefferson não quis prosseguir com a política internacional de Adams e se negou a 

8 Segue uma declaração proferida por Toussaint: “Nunca acreditei que liberdade fosse licença ou que homens que se 
tornaram livres devam se entregar à desordem e à ociosidade: minha intenção formal é que os trabalhadores 
permaneçam ligados a suas respectivas fazendas; que recebam um quarto das rendas; que não sejam maltratados 
impunemente. Ao mesmo tempo, porém, desejo que trabalhem mais ainda do que jamais trabalharam antes e que 
sejam obedientes e que cumpram seus deveres corretamente. Estou decidido a punir com severidade quem não 
proceder assim.” (GATES JR, 2014, p. 234).
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estabelecer aliança, inclusive, nem reconheceu o país como Estado Independente e ainda impôs 

embargo ao comércio com os negros rebeldes.9 (GARAY MONTAÑEZ, 2014, p. 289)

Desde aquela época podia-se dizer que o racismo estava instalado na América Latina e 

na Europa, onde se concentravam as Metrópoles, pois, o poder negro haitiano inspirou “revoltas 

escravas em Cuba, Jamaica e Brasil, promovendo o temor contínuo entre proprietários de 

plantations e autoridades de diversas regiões da Afro-América.” (VIANA, s/d). Como afirmou 

Seitenfus (2014, p. 30), “a independência do Haiti, portadora da mensagem de igualdade entre as 

raças, se constituiu em acontecimento insólito”, o qual acirrou a rivalidade com a parte oriental 

da Ilha (atual República Dominicana) por ter sido o marco de uma série de acontecimentos, desde 

invasões à dominações haitianas, que reforçaram a diferença entre ambos os países.

Durante a luta pela independência do Haiti, Toussaint ocupou parte do território 

espanhol e pretendeu transformá-lo em uma colônia agrícola com cultivos para a exportação, tal 

como Saint Domingué, entretanto, a invasão francesa frustrou seus planos e os proprietários da 

parte espanhola pensaram que era preferível ajudar aos franceses contra os haitianos do que 

aceitarem ser, porventura, governados por negros. Como o exército haitiano saiu vitorioso, 

Dessalines se preparou para castigar os inimigos da parte espanhola da ilha e expulsar os 

franceses concentrados em Santo Domingo. (LOS MULATOS, 2015)

Entre os anos de 1805 e 1809, o Haiti ocupou as cidades de San Miguel e San Rafael 

com o objetivo de exercer soberania em toda a Ilha de Espanhola e acabar com o domínio 

exercido pela França, pois vislumbrava a indivisão da Ilha. 

Em 1808, Juan Sánchez Ramírez organizou uma oposição contra o governo francês e 

contra a soberania francesa decorrente do Tratado de Basilea, culminando no abandono da 

colônia pelos franceses, o que levou à reconquista da parte oriental da ilha pela Espanha. (PEÑA 

BATLLE, 2012, p. 142).

De acordo com Balaguer (1990, p. 236), a soberania francesa sobre a parte oriental da 

ilha terminou em 1809, quando Juan Sánchez Ramírez reincorporou a antiga colônia à Espanha. 

Em 1814, a França estava sendo invadida em todas as partes e, por meio do art. 8 do Tratado de 

Paris, devolveu à Espanha a antiga parte de Santo Domingo, regularizando a reincorporação, em 

9 Os embargos norte-americanos não só prejudicaram o recém independente Estado haitiano como podem ser 
considerados uma manifestação de ingratidão. Em 1779, um exército de negros libertos haitianos ajudaram, por 
ordem do francês Visconde Françoise de Fontages, os Estados Unidos a combater tropas britânicas a fim de 
consolidar a liberdade do Estado. Esses soldados participaram da derrubada da fortaleza inglesa em Savannah, 
Geórgia. (GUTIÉRREZ MONTES; ÁLVAREZ MÍLAN, 1997, p. 20). 
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30 de março de 1814. A partir deste momento, a França perdeu, definitivamente, a posse sobre 

qualquer parte da Ilha de Santo Domingo. (PEÑA BATLLE, 2012, pp. 143-4).

A história do Haiti conta com diversas vitórias, o que demonstra a força de seu povo, 

todavia, faltou no pós-independência a homogeneidade necessária para o sucesso de uma nova 

nação, pois havia divisões dentro do corpo social, que se dividia não apenas entre os negros mais 

claros e negros mais escuros. Houve oscilações de projetos pós-independência, que ficaram entre 

a reconstrução do sistema produtivo e as alternativas de autonomia oferecidas pela pequena 

propriedade. De acordo com Viana (s/d), após o assassinato de Dessalines, em 1806, o país se 

dividiu: Alexandre Pétion governou o Sul nos moldes de uma República e Henri Christophe, 

governou o Norte do Haiti nos moldes de uma monarquia, se coroando rei em 1807. 

Christophe submeteu os engenhos haitianos a uma rigorosa disciplina trabalhista e essa 

severidade o derrubou, em 1820. Decepcionado, Christophe se suicidou. Assim, o republicanismo 

predominou no Haiti, primeiro com Alexandre Pétion e depois com o Presidente Boyer, quando o 

Haiti ingressou em um sistema de pequena propriedade camponesa autossuficiente. Segundo 

Viena, o sonho do Estado negro moderno, envolvido em relações internacionais comerciais, 

“teria naufragado, pois a população liberta desejava terra, pois, mesmo que em parcelas mínimas, 

revestia-se de significados poderosos para uma nação formada, majoritariamente, por pessoas 

recém-saídas da escravidão.”

 Esta mentalidade que via a terra, não como um meio de produção para exportação, mas 

como uma morada a ser protegida da privação e chão para a agricultura de subsistência fez com 

que o Haiti se tornasse o país mais camponês do Caribe. Praticamente, não havia mais terras 

públicas, a maior parte estava em mãos privadas. 

Eles destruíram, sistematicamente, todos os meios de produção. Tudo o que estava 
associado à escravidão fora destruído. Por fim, destruíram todo o sistema de aldeias e o 
sistema viário, juntamente com os investimentos para a maquinaria de engenhos, e até o 
café. Em essência, a vida dos haitianos passou a basear-se unicamente na ideia de 
sobrevivência pessoal, sobrevivência da família. (GATES JR., 2014, p. 244).

A paixão pela liberdade presente no espírito haitiano teve como consequência a pressa 

em abandonar tudo o que lembrasse a dor do passado escravista e isso decretou a destruição 

econômica do país. Para piorar a situação haitiana no pós-independência, soma-se o fato de que o 

mundo não estava disposto a dar boas-vindas ao novo país e, de acordo com Gates Jr. (2014, p. 
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239), “o mundo ocidental aliou-se para sufocar a nova república. Mesmo quando não se 

entendiam entre si, França, Inglaterra e Estados Unidos uniam forças contra o Haiti. Recusavam-

se a reconhecê-lo como nação legítima. A simples lembrança do Haiti era uma ameaça grande 

demais.” O maior medo era que os negros da América Latina se inspirassem no exemplo haitiano 

para buscar a liberdade, e foi isso que aconteceu. Não apenas a escravidão foi abolida, como 

quase todas as colônias latinas se tornaram independentes de suas metrópoles dentro de vinte e 

um anos após a independência haitiana, com exceção de El Salvador, Honduras, Guatemala, 

Nicarágua e Costa Rica que se tornaram independentes em 1839 (BALCACER, 1992, p. 46).10

Atualmente, a literatura dominicana ainda não concorda que a independência haitiana 

tenha acontecido no momento correto, pois isso se tornou um problema para a República 

Dominicana, tendo em vista a imigração facilitada pela proximidade com o Haiti. Gutierrez Félix 

(2007, p. 385), concluiu que não havia condições apropriadas para a proclamação da 

independência haitiana, pois faltavam as condições para converter “um conglomerado humano 

em uma nação”. No mesmo sentido, Chaves Jr (2008, p. 81) escreveu que “a revolução dos 

escravos, apesar de promover uma ruptura com o modelo escravista, não conseguiu estabelecer 

uma nação. A nação não chegou a ser consolidada, pois não houve o desenvolvimento da visão 

baseada em noções de moral coletiva que promovesse uma cidadania.” 

A crítica à independência haitiana vai além de questões raciais. Acredite ou não, o Haiti 

perpetrou a exclusão racial em sua independência. O Haiti jamais criou uma República, como 

desejaram os líderes da Revolução Francesa, mas uma monarquia absoluta, na qual Jean Jacques 

Dessalines se intitulou imperador. Nuñez (2017, p. 111) concluiu que o que aconteceu não foi 

uma revolução republicana e representativa, mas um movimento que significou um retorno às 

piores manifestações do antigo regime.

Haiti representa o único movimento em todo o continente americano de criação de um 
regime pré-republicano, antirrevolucionário e anti-representativo. Não se fundou sobre a 
reconciliação de todos os grupos que constituíram a sociedade antes da proclamação do 
Estado, mas sim sobre o ódio racial, sobre a exclusão do branco. Proclamada a 
Independência, o país se fechou ao mundo exterior, decretou a impossibilidade de 
convivência entre negros e brancos, implantou como doutrina jurídica o exclusivismo 
racial dos negros e iniciou um processo de regimes autoritários e presidentes vitalícios. 
(NUÑEZ, 2017, p. 111)

10 Anos das independências das respectivas colônias latino-americanas: 1811, Paraguai, Venezuela, Equador; 1813, 
Colômbia; 1816, Argentina; 1818, Chile; 1821, Peru, México, República Dominicana; 1822, Brasil; 1825, Bolívia.
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Indaga-se se o Haiti estava preparado para ser uma nação independente, afinal, o que 

levou ao sucesso dos movimentos independentistas foi mais o ódio contra o colonizador francês 

somado à força e à quantidade de negros do que a existência de uma autonomia política e 

econômica. Mas, com base nos ensinamentos de Habermas (2007, p. 130), verifica-se que o Haiti 

estava preparado para a independência, pois era capaz de defender suas fronteiras, tanto que foi 

além de proteger, chegando a invadir a parte espanhola e a dominar o espaço, firmando-se como 

um concorrente em igualdade de direitos. “Soberania interna pressupõe a capacidade de 

imposição da ordem jurídica estatal; soberania externa, a capacidade de autoafirmação em meio à 

concorrência pelo poder entre os Estados.” O Haiti reunia essas condições para se tornar um país 

independente. 

A falta de concordância com a independência do Haiti por São Domingos foi um dos 

motivos que levaram à dominação haitiana do território que hoje é a República Dominicana e 

aconteceu sob o comando do ditador haitiano Jean Pierre Boyer, que, por meio de invasões, 

visava se proteger dos países que discordavam de sua independência. Boyer obteve êxito por um 

longo tempo na dominação da parte oriental da ilha de Espanhola, algo que aprofundou a 

rivalidade entre os habitantes de São Domingos e haitianos, que se viam, cada vez mais, como 

diferentes e impassíveis de homogeneidade.

1.3 -Dominação haitiana da República Dominicana

A dominação haitiana, entre 1822 e 1844, contribuiu para a rejeição por parte dos 

dominicanos. Ao contrário do que se pode pensar, a dominação haitiana não foi, completamente, 

contra a vontade dos dominicanos sendo, por alguns, desejada, pois, a República Dominicana 

havia acabado de se tornar independente da Espanha e temia ser, novamente, invadida por 

alguma nação europeia. Para evitar isso, o governante haitiano Boyer foi chamado pelos 

dominicanos a fim de se beneficiarem da estabilidade política que ele havia dado ao Haiti, onde 

ocorreu, por exemplo, a abolição da escravidão, o que não havia ocorrido, ainda, nas colônias 

espanholas.

Balcacer (1992, p. 47) cita a incapacidade da Espanha para atender, adequadamente, às 

necessidades da colônia por causa da guerra que assolava a Europa e devido às insurreições sul-

americanas. Devido às guerras na Europa, a Espanha não lutava mais por Santo Domingo, entre 
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os anos de 1809 e 1821, e esta falta de atenção levou ao período a ficar conhecido como 

“Espanha boba”.11 A decepção com a Espanha foi dolorosa para os dominicanos, pois havia uma 

relação de admiração outrora,  um amor quase incestuoso.

Esse fato contribuiu para a dominação haitiana, que foi de suma importância para o 

Haiti, eis que obrigado a pagar mais de 1 bilhão de dólares pelo reconhecimento formal de sua 

independência sob pena de ter seus portos bloqueados. Em 1822, o Haiti, convencido de que a 

única forma de garantir sua segurança contra invasões estrangeiras era controlar o oriente da Ilha 

de Espanhola, passou a ocupar a ex-colônia espanhola que havia acabado de proclamar sua 

independência, em 30 de novembro de 1821. 

Os dominicanos viram-se independentes da Espanha, o que foi bom; mas não tardaram a 
ver seu país ocupado pelos haitianos, o que foi muito ruim. Os líderes haitianos alegaram 
que tinham de fazer aquilo para impedir que forças francesas ou espanholas os atacassem 
pelo Leste. Alguns dominicanos receberam bem os haitianos, saudando-os como 
libertadores, mas muitos também se ressentiam de ser arrastados à união com um país 
cujas tradições já diferiam tanto das suas. Queriam criar e administrar seu próprio país. 
Afinal, porque trocar um senhor pelo outro? (GATES JR., 2014 , pp. 196-7).

De acordo com Peña Batlle (2012, pp. 153-4), o Presidente Juan Pierre Boyer, desejoso 

de estabilizar a situação internacional do Haiti e se aproveitando do período “Espanha Boba”, 

iniciou as diligências necessárias para obter o reconhecimento da independência pela França. 

Segundo Balaguer (1990, p. 236), em 09 de fevereiro de 1822, o Presidente Jean Pierre Boyer 

invadiu12, com um exército constituído por antigos escravos, a República recém-formada por José 

Nuñes de Cáceres. Nesta época, Santo Domingo deixou de existir para surgir o Estado do Haiti 

Espanhol.

A colônia espanhola tentou se unir à Grã-Colômbia, mas fracassou, pois este país ainda 

era recém-independente. Tendo em vista a recusa da proposta de federação, a antiga colônia 

espanhola passou por uma crise já que não estava preparada para se autogovernar, o que 

favoreceu à ambição política haitiana de submeter toda a ilha a um único governo. 

11 “Espanha boba” foi considerado como a segunda era da Espanha em Santo Domingo. O período abarcou 1809, 
quando acabou a Guerra da Reconquista contra a França, até a declaração da primeira independência, proclamada 
por Nuñez de Cárceres em 1821. (PAREDES, 2012) Tratou-se de um período de miséria e passividade, que induziu 
os dominicanos a ver o regime de Sánchez Ramírez com maus olhos.
12 A palavra “invadiu”, utilizada pelo autor dominicano Balaguer, apenas demonstra a sua visão a respeito da 
dominação haitiana da parte oriental da Ilha de Espanhola, pois, na verdade, foi um ingresso pacífico. 
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Alguns eram favoráveis à antiga colônia espanhola, outros eram simpáticos aos ideais de 

independência. Uma opinião que chama atenção foi a de Sánchez (1938, p. 72), segundo o qual o 

povo dominicano era ahistórico, o qual, após três séculos de vida colonial, pobreza, isolamento, 

mistura de raças, se tornou vegetativo, “de consciência coletiva quase nula, cujo desenvolvimento 

como conjunto se determinava pelas leis biológicas e psicológicas, não pelo ritmo de uma 

corrente natural, ou seja, histórica.” Essa opinião, diga-se de passagem, não procede, pois, apesar 

do país ter sofrido uma dupla colonização, os dominicanos são nacionalistas.

Havia o desejo dos dominicanos pela dominação haitiana, pois eles foram convencidos 

de que seria benéfica. Boyer se esforçou para essa crença, pois enviou agentes instruídos para 

visitar as zonas fronteiriças a fim de convencer sobre as vantagens que a unificação poderia trazer 

a ambos os países debaixo da bandeira haitiana. Segundo Balaguer (1990, p. 23), “existiu, por 

parte dos habitantes de Santo Domingo, o apoio a que tanto fizeram alusão os historiadores 

haitianos, porém, não é menos evidente que as adesões que Boyer recebeu por parte dos 

habitantes da antiga colônia espanhola se reduziu a uma pequena porção da população.” Assim, a 

ocupação haitiana da República Dominicana não foi imposta, mas sim,  parte de um plano 

dirigido com habilidade desde Porto Príncipe, somado ao fato de que a República Dominicana 

não tinha condições de sustentar-se e precisava do apoio de uma nação independente.

Nesta época foi promovido um tratado de comércio entre França e Haiti, mas a tentativa 

do reconhecimento da independência haitiana foi frustrada, tendo em vista condições desonrosas, 

pois nada mais era do que um contrato de venda proposto pela França a Boyer, ou seja, o 

pagamento de 150.000.000 francos, a título de indenização pelas perdas que os colonos e o 

governo colonial tiveram durante a revolução haitiana (BALCACER, 1992, p. 62). Pressionado, 

Boyer acatou, com a anuência do Senado, em 18 de julho de 1825, às condições impostas pela 

França. 

No decorrer de 22 anos sob o domínio haitiano, a República Dominicana teve o seu 

ressentimento agravado, pois o Haiti precisava de dinheiro para pagar a indenização exigida pela 

França, e, por isso, tributava os dominicanos e suas instituições, fazendo com que eles se 

sentissem usados, meras fontes de recursos. Os haitianos não respeitaram a cultura dominicana, 

pois tentou suplantá-la pela haitiana, como se pode ver na citação a seguir:

o governo haitiano impôs o francês como a língua oficial, quando essa língua foi o 
espanhol durante séculos. Tributaram e até confiscaram terras da Igreja Católica, o que 
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indignou a população. A ocupação deixou uma marca indelével na identidade 
dominicana. Aquele período reforçou a ideia de que os dois povos eram diferentes. 
(GATES JR, 2014, p 197)

Outros exemplos de colonialismo haitiano na República Dominicana foi a circular de 

Boyer, de 1824, que proibiu o ensino da língua espanhola e a sua utilização em todos os atos 

públicos, privou os dominicanos de todos os direitos políticos; a Lei de 08 de julho de 1824 

chegou a autorizar o latrocínio e a fraude. (PEÑA GOMEZ, 2004, p. 15) Isso fez com que os 

dominicanos se enxergassem como um povo separado, heterogêneo, que em nenhum aspecto, 

seja racial, seja religioso, seja ideológico, se encaixava com os haitianos, algo como “não somos 

como os haitianos, somos diferentes” e a aversão contra os haitianos foi se tornando parte da 

alma dominicana a tal ponto que ser dominicano significou, cada vez mais, não ser haitiano.

Pons traz uma frase semelhante, relembrando das disputas entre Espanha e França, que 

se relaciona ao sentimento nacionalista, de forma análoga ao paradoxo Haiti-República 

Dominicana, mas, desta vez, utilizando a diferença entre espanhóis e franceses:

Ser espanhol foi para os vizinhos de Santo Domingo, durante todo o século XVIII, não 
ser francês. O francês era a exaltação do anti-hispânico, o de não ser hispânico, pelo 
menos. Ser dominicano, isto é, habitante de Santo Domingo, queria dizer ser espanhol, 
manter o caráter hispânico dos costumes e dos usos religiosos, sempre apegados ao 
catolicismo formal mais tradicional que poderia se imaginar. (PONS, 1976, p. 344)

Boyer foi o único governante que conseguiu êxito na unificação da Ilha de Espanhola e 

se manteve no poder por 22 anos, entretanto, seu erro foi entender que a unificação da ilha 

possibilitaria a arrecadação dos fundos necessários para atender à exigência francesa e a decisão 

de confiscar as propriedades das principais famílias e os bens das igrejas reforçou a antipatia 

dominicana pelo Haiti (BALAGUER, 1990, p. 28). 

Entre 1830 e 1840, a economia haitiana estava estancada, caracterizada pela redução nos 

preços dos principais produtos de exportação. Em 1838, a situação dos dominicanos se tornou 

crítica, pois os cafezais e as plantações de cacau se tornaram bosques impenetráveis; templos e 

edifícios públicos se tornaram ruínas; as ruas repletas de ervas que atraíam animais; o comércio 

foi impactado pelas rigorosas leis fiscais; atividades culturais e educativas desapareceram. Tais 

situações promoveram a ruptura definitiva dos laços que uniam as comunidades mediante a 

organização de um partido separatista. (BALCACER, 1992, p. 62)
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Outro fato que cresceu a rejeição dominicana pelos haitianos foi o apontado por 

Balaguer (1990, p. 236), que narra que no ano de 1843, o Presidente do Haiti, Charles Herard, 

recorreu à parte oriental da ilha e implantou o terror ao aprisionar dominicanos, dentre eles, o 

herói Ramón Mella, da sociedade secreta La Trinitaria, o que estimulou os ideais separatistas. 

Esta perseguição ocorreu porque o Charles Herard ordenou a realização de eleições municipais 

que foram ganhas por membros da La Trinitaria no setor oriental, o que fez com que o governo 

perseguisse os membros desta sociedade (NUESTROS HIJOS, s/d).

La Trinitaria incluía quatro movimentos: o independentista liderado por Juan Pablo 

Duarte; o pró-espanhol; o pró-inglês, que buscava a proteção da Inglaterra em troca de vantagens 

comerciais e os afrancesados, composto por homens que ocuparam postos administrativos dentro 

do governo haitiano anterior e que acreditavam poder alcançar a eliminação do domínio haitiano 

com a ajuda da França. (NUESTROS HIJOS, s/d)

De acordo com Gutierrez Félix (2007, p. 337), nas últimas horas da noite de 27 de 

fevereiro de 1844, invocando o nome de Deus, a pátria e a liberdade, ao fincar a bandeira, 

Francisco del Rosário Sánchez proclamou o nascimento da República Dominicana. 

Provavelmente, o uso do nome de Deus não foi um mero apelo cristão, pois para os dominicanos, 

eles foram injustiçados por muito tempo, e, nas palavras de Nietzsche (2009, p. 73), 

“frequentemente, é quando estamos revoltados com uma injustiça sofrida que apelamos para a 

autoridade de Deus.”

Com efeito, de acordo com Gates Jr (2014, p. 174), “a República Dominicana é o único 

país do Novo Mundo que se tornou independente de outro país americano, pois para os 

dominicanos, sua separação do Haiti marca o início de sua existência como nação independente.”

Após a independência dominicana, o Haiti tentou, por algumas vezes, invadir a 

República Dominicana novamente. Em 1845, o Presidente Pierrot tentou a invasão, mas foi 

derrotado pelas forças dominicanas dirigidas pelos generais Antônio Duvergé e José Joaquim 

Puello; em 1849, o Presidente Soulouque invadiu o Sul do território dominicano, mas foi 

perseguido pelo General Pedro Santana, sendo obrigado a retirar-se; em 1856, o General 

Decayette tentou a invasão pela parte norte, mas foi derrotado pela ação de Sabana Larga. 

(BALAGUER, 1990, pp. 236-7). O motivo dessas invasões era recuperar o território que fornecia 

dinheiro para o pagamento da dívida que o Haiti ainda tinha com a França.
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Após tantas tentativas frustradas de invasão, o Haiti foi convencido de que a República 

Dominicana não poderia ser dominada à força e que deveria trocar de tática, passando a favorecer 

a entrada pacífica de haitianos no território dominicano. Eis as primeiras sementes da imigração 

ilegal sendo plantadas. Contudo, durante esses onze anos de tentativas de invasão, os haitianos 

incendiaram, diversas vezes, zonas fronteiriças, ultrajaram mulheres, molestaram idosos e 

crianças dominicanas. (BALAGUER, 1990, p. 91)

Gates Jr (2014, p. 198) explicou que quando a República Dominicana se libertou da 

ocupação haitiana, “rejeitou tudo o que se relacionava ao seu vizinho. Rejeitou a cultura do Haiti, 

sua língua, suas ideias, e, até certo ponto, sua cor. Como o Haiti era negro, de uma hora para 

outra, ser negro passou a ser ruim.” Até mesmo em museus, as esculturas de heróis dominicanos, 

como Rosário Sánchez, Juan Pablo Duarte e Ramón Matías, tinham seus traços modificados para 

algo europeu, havendo uma tendência das elites dominicanas de embranquecer seus heróis.

Em 1855, a Espanha reconheceu a independência da República Dominicana em 

condições mais favoráveis comparadas às impostas ao Haiti pela França, pois a Espanha cedera à 

sua colônia toda a soberania, direitos e ações que lhe correspondia sobre o território da Ilha de 

Santo Domingo (PEÑA BATLLE, 2012, p. 164). Entretanto, Gutierrez Félix (2007, p. 356) 

aponta, com uma certa amargura, que a colônia que se tornou independente, cuja República se 

tornou ratificada e consolidada em 1863,

está começando a perder os perfis de soberania, de dignidade e Nação que seus 
fundadores idealizaram em 1844 e vive hoje debaixo da pressão dos Estados Unidos, 
França e Canadá, agrupados na chamada “Comunidade Internacional” e vive o momento 
mais dramático de sua história. Ou morreremos soterrados pela onda gigantesca de 
atraso e miséria que é a comunidade haitiana, ou sobrevivemos para seguir sendo, na 
ordem histórica, o que Duarte e seus companheiros quiseram: um povo livre, soberano, 
dono de seu destino, legendário, veterano da história, autor solitário de sua história. 
(GUTIERREZ FÉLIX, 2007, p. 356)

A reanexação à Espanha, em 1861, e o novo movimento de independência, vitorioso em 

1865, marcaram o fortalecimento do nacionalismo dominicano que persiste até os dias de hoje. 

Como após este ano não houve, durante o século XIX, outro fato relevante o suficiente que tenha 

marcado a história entre Haiti e República Dominicana, passar-se-á ao estudo do momento em 

que os Estados Unidos ocuparam os dois países. 
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1.4- Do intervencionismo norte-americano no Haiti e na República Dominicana

Karnal (2018, p. 170) leciona que, em 1900, os Estados Unidos já eram uma potência 

imperialista que tinha como objetivo se tornar o maior parque industrial do planeta. Consoante 

Ferguson (2011, p. 93), os Estados Unidos, em vez de se preocuparem apenas com a 

administração das suas colônias, usavam seu poderio econômico e militar para “promover a 

emergência de “bons governos” em países estrategicamente importantes. Inicialmente, isso 

significava não apenas governos pró-americanos, mas governos ao estilo americano.” Theodore 

Roosevelt declarava que ensejaria a intervenção norte-americana os maus procedimentos, 

governos irregulares e a impotência governamental. Isso era um paradoxo da política externa 

americana: imposição da democracia e da liberdade e extorsão de emancipação.

Diferentemente dos Estados Unidos, entre 1843 e 1915, o Haiti era tão instável que 

sofreu vinte e duas mudanças de governos ditatoriais que resultaram em crises externas e essa foi 

o estopim para a intervenção norte-americana. Chaves Junior (2008, p. 60) ressalta que, além do 

interesse no canal do Panamá, o não cumprimento de acordos por parte do Haiti motivou a 

intervenção e, objetivando obter controle sobre toda a Ilha de Espanhola, os Estados Unidos 

ocuparam, também, a República Dominicana.

Quando assassinaram o Presidente Haitiano Guillaume Sam, o Presidente norte-

americano Woodrow Wilson enviou fuzileiros navais ao Haiti, que impuseram a ordem e um 

novo Presidente tomou posse sob condição de aceitar que as finanças, a polícia, a imprensa e as 

obras públicas do Haiti fossem postas sob supervisão dos Estados Unidos e o comandante naval 

impôs um governo militar de fato nas cidades haitianas costeiras. (FERGUSON, 2011, p. 97) 

O tratado de ocupação norte-americana colocou as finanças do Haiti sob o controle de 

um consultor financeiro proposto pelo Presidente dos Estados Unidos. As tarifas eram cobradas 

diretamente por um receptor geral para garantir o pagamento da dívida haitiana aos bancos norte-

americanos e financiar a criação de uma “gendarmaria haitiana”. Os oficiais eram responsáveis 

por manter a ordem e reprimir as revoltas provocadas pela imposição de trabalho penoso. 

A intervenção no Haiti não foi pacífica e a resistência ficou conhecida como Guerrilha 

dos Cacos, que foi incapaz de impedir a ocupação das tropas norte-americanas. Conforme 

Andrade (s/d), os camponeses representavam o setor mais insatisfeito, pois opunham-se ao 
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estabelecimento de agronegócio dos Estados Unidos e à reintrodução das corveias aos 

trabalhadores do campo, as quais foram abolidas em 1864, pois remetiam à escravidão.

Desde julho de 1916, o comandante militar estadunidense ordenara a requisição de 
camponeses para trabalhar em regime de corveia na manutenção das estradas seis dias 
por semana. Aplicada, de início, de forma moderada, se tornara cada vez mais opressiva. 
Três mil camponeses foram mobilizados para abrir uma estrada entre as cidades de 
Gonaíves e Limbé, sem salários e duramente tratados. Os haitianos tomaram essas 
medidas como tentativas de reintroduzir a escravidão na ilha. Ao mesmo tempo, a 
ocupação aumentava a pressão econômica do mercado capitalista pelo controle das terras 
agora liberadas a estrangeiros, o que aumentava a possibilidade do desemprego e da 
substituição da tradicional agricultura de subsistência pela agricultura comercial ou de 
negócios. (ANDRADE, s/d)

O aparente desenvolvimento era ilusório, pois as vastas plantações para exportação 

enfraqueceram uma das conquistas da Revolução Haitiana, que foi a criação de um campesinato 

de pequenos proprietários independentes, cada vez mais substituídos, com respaldo na 

Constituição Haitiana de 1918, por empresas estrangeiras que transformavam essas pessoas em 

empregados pagos com um salário miserável. A primeira fase de resistência da Guerrilha dos 

Cacos terminou em novembro de 1915 com a morte de todos os haitianos que lutavam. Já a 

segunda fase ocorreu entre 1918 e 1920 e teve como estopim a repressão crescente dos Estados 

Unidos e a ampliação do agronegócio e corveias. (ANDRADE, s/d)

Na segunda fase, Charlemagne Peralté, pequeno proprietário e oficial do antigo exército 

haitiano, destacou-se na resistência. Tratava-se de um nacionalista que se opôs às forças 

estrangeiras, foi preso, em 1917, por ter se envolvido em um ataque a um escritório americano 

oficial e recebeu a sentença de cinco anos de trabalhos forçados. 

Peralté conseguiu escapar e passou a mobilizar camponeses na luta, inclusive, mulheres, 

movimento este, de acordo com Andrade (s/d), que ganhou vulto tão grande que a polícia local 

não logrou êxito em conter, o que o levou a obter prestígio suficiente para constituir um governo 

provisório no norte do país e declarar o desejo de libertação dos Estados Unidos.13 As lutas 

envolviam a liberdade do país e a posse das terras e não recebeu apoio da sociedade 

internacional, aliás, pouco se falava sobre o assunto. 

13 “Nossa paciência chegou ao fim. Queremos nossos direitos. Os inescrupulosos estadunidenses destroem nossas 
instituições, tirando do povo haitiano todos os seus recursos... com crueldade e injustiça os ianques têm durante 
quatro anos arruinado e destruído o nosso território. Nós estamos preparados para fazer qualquer sacrifício para 
libertar o território haitiano.”
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Os Estados Unidos apenas conseguiram retomar o poder após o delator Jean-Baptiste 

Conzé trair Peralté e auxiliar os marines capturá-lo. Peralté foi assassinado em 1919,14 fixado em 

um pedaço de madeira e exposto, como em crucifixo, aos haitianos. Os marines distribuíram a 

fotografia de seu corpo amarrado a fim de amendrotar a população que ousasse se opor à 

ocupação norte-americana. 

Além da crueldade com que tratavam os haitianos, Haggerty (1991, p. 224) menciona 

que os representantes dos Estados Unidos exerceram poder de veto sobre todas as decisões do 

governo haitiano. Segundo Matijascic (2010, p. 08), em 1915, “um acordo aprovado no 

legislativo permitiu a coordenação dos serviços públicos, supervisão da rotina de assuntos do 

governo e criou uma força militar com funções policiais.” As medidas que proporcionavam maior 

controle do Haiti foram aprovadas pelos mulatos porque eles imaginavam que teriam um 

tratamento melhor do que os negros, contudo, os oficiais norte-americanos não diferenciavam 

negros e mulatos. Decepcionados por serem tratados com o mesmo preconceito com que 

tratavam os negros, os parlamentares, cuja maioria era mulata, não aprovaram a nova 

Constituição elaborada pelo governo norte-americano (SCHMIDT, s/d)

Em 10 de abril de 1922, Louis Borno foi eleito Presidente do Haiti e permaneceu no 

Poder até 15 de maio de 1930, ainda que contrariamente à Constituição Haitiana, que vedava o 

cargo aos filhos de estrangeiros. Ele alterou a Constituição Haitiana a fim de renovar seu 

mandato e a Liga de Ação Constitucional foi contra essa reeleição.15 Borno foi advogado de 

grandes empresas estrangeiras e defendia a ocupação norte-americana por acreditar que ela 

14 Uma carta de Peralté mostra o quão a ocupação norte-americana foi indesejada. Segue o “Chamado de armas”: 
“Povo do Haiti!
Em breve, um dia como o 1 de janeiro de 1804 vai subir. Por quatro anos a ocupação [americana] nos insulta 
constantemente. Cada manhã nos traz uma nova ofensa. As pessoas são pobres e a ocupação ainda nos oprime com 
impostos. Ela espalha incêndios e nos proíbe de reconstruir casas de madeira sob o pretexto de manter a cidade 
bonita.
Haitianos, vamos ficar firmes. Vamos seguir o exemplo belga. Se eles queimam nossas cidades, não importa! Como 
a inscrição na tumba dos grandes Dessalines afirma: “No primeiro tiro de canhão, dando o alarme, as cidades 
desaparecem e a nação se levanta”.
A batalha sagrada no norte é liderada por cidadãos corajosos. O sul está apenas esperando que o homem certo siga 
seu maravilhoso exemplo. Não se preocupe, nós temos os braços. Vamos nos livrar dessas pessoas selvagens, cujo 
caráter bestial é evidente na pessoa de seu Presidente Wilson - traidor, bandido, criador de problemas e ladrão.
Morra pelo seu país.
Viva a independência! Viva a união! Viva a guerra justa! Abaixo os americanos!” (HISTORY MATTERS, s/d)
15 O governo de Borno não transcorreu com tranquilidade. Em 31 de outubro de 1929, os estudantes de Damien 
entraram em greve para se manifestar contra a redução das bolsas, em 07 de novembro, a Escola de Direito ingressou 
na greve e, aos poucos, pararam a maioria das escolas que eram contrários ao “grande número de pseudo-
especialistas estrangeiros que recebem salários fabulosos”. Como resultado, Borno restabeleceu as bolsas, o que não 
foi suficiente e adveio uma greve geral de professores, funcionários e empregados de aduanas. 
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poderia modernizar o Haiti. Ele afirmou que “o país teria apenas duas escolhas: desaparecer 

como nação ou ser salvo pelos Estados Unidos.”(ANDRADE, s/d) 

Com tamanho defensor da ocupação no poder, o Haiti caiu na armadilha de se endividar 

ainda mais sob o pretexto de que o empréstimo de R$ 22,9 milhões de dólares, equivalente aos 

empréstimos franceses de 1875, 1896, 1910, dívidas internas do comércio alemão entre 1911 e 

1914 e outras pendências na cifra de US$ 2,160 milhões, salvaria as finanças haitianas. Na 

cláusula do contrato desse empréstimo havia a proibição aos haitianos de exercer atividades que 

concorressem com produtos importados, permitindo, no máximo, que encorajassem a exportação 

de mercadorias dos norte-americanos. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, as exportações europeias de açúcar para os Estados 

Unidos foram interrompidas, levando ao desabastecimento. Para contornar a falta do açúcar, os 

americanos expandiram os canaviais dominicanos, mas houve a escassez de mão de obra, tendo 

em vista que os dominicanos não aceitaram trabalhar recebendo um valor tão baixo como salário, 

o que forçou os empresários americanos a trazer milhares de haitianos para o país. Neste período, 

“o recenseamento nacional de 1920 contou 28.256 haitianos no país, sendo possível que outros 

milhares tivessem imigrado ilegalmente. Assim começou o fluxo de mão de obra desqualificada 

do Haiti para a República Dominicana, que prossegue sem diminuir até hoje.” (GATES JR., 

2014, p. 1999). Isso aconteceu porque os haitianos aceitavam condições de trabalho muito duras, 

algo inaceitável para os dominicanos, porém, estes ficaram indignados e olhavam os haitianos 

como usurpadores, sendo demonizados pela imprensa popular. 

O sistema de plantation desumanizou os trabalhadores haitianos, que se viram reduzidos 

à miséria e, por isso, os dominicanos começaram a se enxergar como superiores aos haitianos e 

pelo fato destes serem homogêneos entre si em termos de cor, o preto da pele deles passou a ser 

visto como diferente do preto da pele do dominicano. Desse modo, a negritude deixou de ser uma 

mera tonalidade de pele para se tornar, também, sinônimo de miséria, de falta de cultura, e outras 

características das quais os dominicanos queriam distância.

Apesar de não poderem produzir produtos que concorressem com os produtos 

importados, os haitianos trabalhavam intensamente. Os Estados Unidos os pressionavam para o 

sucesso da Haitian-American Sugar Company, conhecida como Hasco, e mais de 200 mil 

haitianos imigraram para Cuba e para a República Dominicana. (NEW YORK TIMES, 2006). 

Esta companhia pagava apenas US$ 4,20 por dia ao trabalhador, daí o agravamento da crise 
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migratória para o país vizinho, na década de 20, que ocasionou a entrada de diversos ilegais que 

vieram a ser atingidos pela sentença TC/168/2013.16   

Haggerty (1991) cita que dentre os pontos negativos da intervenção norte-americana foi 

o fracasso em conseguir solidificar a estabilidade política, até porque esse não era o principal 

interesse, mas sim impedir que a Alemanha se apossasse do Môle-Saint-Nicolas (território 

pertencente ao Noroeste do Haiti) para que o trajeto dos navios norte-americanos até o Canal do 

Panamá não fosse obstruído.17 O objetivo da intervenção americana não foi recuperar o Haiti, 

mas garantir dívidas, o acesso marítimo estratégico e o imperialismo com fim de obtenção de 

riquezas por meio da exploração do trabalho dos vulneráveis.

A ocupação aumentou, particularmente, os problemas econômicos de duas maneiras: 
aumentou a dependência econômica do país ao fomentar o papel das exportações de café 
e fragilizando as pequenas culturas locais; também aumentou a injustiça própria do 
sistema fiscal, ampliando as cotas e valores das importações e exportações que eram 
sugados do estado por meio do pagamento da dívida. (...) Os EUA foram os únicos 
beneficiários do déficit comercial haitiano. As dívidas do país haviam sido consolidadas 
em mãos dos EUA no empréstimo de 1922. (ANDRADE, s/d)

Em 1919, quinze anos antes do fim da ocupação, foi indicado pelo Major americano 

George Barnett, após verificar denúncias de abusos aos direitos humanos, que fosse cessado o 

assassinato de haitianos sob a custódia dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. As acusações 

do General Barnett serviram para o candidato republicano Warren Harding se eleger, pois adotou 

em seu discurso palavras anti-imperialistas: “Se eu for eleito, não vou empossar um Secretário 

Assistente da Marinha para redigir uma constituição para vizinhos indefesos e empurrá-la pelas 

suas goelas sob a mira de baionetas empunhadas por Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.” 

Entretanto, Harding apenas tornou civil o governo militar dos Estados Unidos no Haiti, trocando 

o título para Alto Comissário. (SHOULTZ, 2000, p. 289)

16 Os Estados Unidos foram os maiores responsáveis pela intensificação da emigração haitiana para a República 
Dominicana no final da década de 20. Ressalta-se que a República Dominicana já havia se livrado da intervenção 
norte-americana. 
17 Desde o fim da década de 1880, os Estados Unidos pediam ao Haiti para vender o Môle Saint-Nicolas e o interesse 
apenas diminuiu após a aquisição de Guantánamo, mas o secretário dos Estados Unidos, William Jennings Bryan, 
acreditava que o Môle “seria de grande valia, e mesmo que não fosse, valeria a pena não deixá-lo disponível para que 
nenhuma outra nação possa tentar assegurar uma cabeça-de-ponte ali.” Para tal, enviou o Secretário Assistente de 
Estado, John Osborn, ao Haiti, com instruções pra comprar o porto, “permitindo aos haitianos, que viviam na 
propriedade, escolher entre se tornarem cidadãos dos EUA ou venderem sua propriedade aos Estados Unidos e 
partirem, mas o governo do Haiti não estava interessado na venda.”(SHOULTZ, 2000, p. 261)
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Ao controlar as finanças do Haiti, os Estados Unidos fizeram com que o Haiti deixasse 

de ser dependente da França para deles depender, tendo em vista o investimento norte-americano 

de capital privado na infraestrutura do país. Já a respeito dos benefícios da intervenção, Haggerty 

(1991, p. 226) destaca a construção de estradas, pontes, hospitais, escolas, sistema de telefonia e 

saneamento básico, as quais trouxeram concentração de riquezas em Porto Príncipe. 

Os Estados Unidos mataram em torno de 50 mil haitianos e, partir de então, a sociedade 

internacional se solidarizou com os haitianos e até a imprensa estadunidense, após a visita da 

União Patriótica Haitiana, como The Nation, The Crisis e The New Republic, participaram da 

campanha, publicando materiais, acarretando o envio da comissão da marinha e do senado norte-

americano a Porto Príncipe para verificar as denúncias.

A hostilidade advinda de movimentos de negros estadunidenses foi um dos fatores que 

estimularam o fim da intervenção norte-americana, em 28 de julho de 1934, quando o Presidente 

Sténio Vincent obteve de Roosevelt o fim da ocupação. Outrossim, os Estados Unidos 

continuaram a supervisionar as operações fiscais do Haiti até 1952.

Já do outro lado da Ilha de Espanhola, poucos anos antes da intervenção norte-

americana, Ferguson (2011, p. 97) aponta que a República Dominicana estava em condição de 

alta dependência política e econômica e a “apenas um passo da dominação pura e simples.” Os 

Estados Unidos controlavam a arrecadação de tarifas alfandegárias, mas não conseguiam levar 

estabilidade política ao país. Em 1905, os Estados Unidos estavam capacitados a reter 55% das 

receitas alfandegárias para fins de juros de dívida. Em 1911, o Presidente Dominicano Ramón 

Cáceres foi assassinado e o país passou por um período de confusão, o que fez os Estados Unidos 

a depor um candidato sucessor e indicar outro.

Em 1914, um novo presidente dominicano desafiou as exigências americanas de controle 
fiscais ainda mais rigorosos; quando uma revolução estourou, pareceu não haver 
alternativa senão mandar os fuzileiros mais uma vez. Finalmente, em novembro de 1916, 
o país foi posto sob governo militar americano. E permaneceu nessa condição por seis 
anos. (FERGUSON, 2011, p. 97)

Schoultz (2000, p. 260) elucidou que, acompanhados por fuzileiros navais, três 

comissários dos Estados Unidos chegaram no país com o Plano Wilson, que ordenava os líderes 

da nação a escolher um presidente provisório e que se eles não chegassem a um acordo, o 

governo dos Estados Unidos seria quem nomearia. “Olhando para os canos dos rifles de um 
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Corpo de Fuzileiros Navais, os dominicanos concordaram com esses termos.”18 Tal como no 

Haiti, os Estados Unidos violaram direitos humanos no território dominicano, comprovadas pela 

comissão Mckormick, que trouxe dentre os casos levantados o do médico dominicano que relatou 

ter visto um fuzileiro naval arrastando um idoso amarrado ao rabo de um cavalo. O motivo da 

tortura foi ele estar portando uma receita aonde constava enxofre e gordura para curar doença de 

pele, mas os militares entenderam que era para medicar feridos. 

Algo observado nos dominicanos foi que a exaltação do nacionalismo e da identidade 

cultural não foi usada apenas diferenciá-los dos haitianos, mas também dos americanos. León 

Olivares (2015, p. 112) explana que o hispanismo era usado como fundamento, tal qual a 

nacionalidade dominicana, para diferenciar o país do invasor “e reivindicar a República 

Dominicana como parte constitutiva da hispanoamérica19, entidade cuja unidade e solidariedade 

se convocavam a fim de deter o avanço imperialista dos Estados Unidos.” 

Com o decorrer dos anos, as intervenções norte-americanas foram criticadas pela 

sociedade internacional, que foi dominada por um discurso de paz, conciliação de conflitos e 

cooperação internacional após o fim da Primeira Guerra Mundial. Rinke (2015, p. 113) pontua 

que as operações militares no exterior se tornaram embaraçosas para os Estados Unidos. “O 

racismo e os episódios violentos provocados pelas tropas de ocupação norte-americana contra 

haitianos e dominicanos levaram à criação de uma comissão de investigação no Senado dos 

18 A ocupação norte-americana na República Dominicana não foi pacífica, como se pode perceber nas palavras do 
Almirante norte-americano William Banks Caperton: “Eu realmente acredito que essas pessoas são piores que os 
haitianos, se tal coisa é possível, e a cada dia que passa, mais eu me convenço de que a única maneira de lidar com 
elas é pela força e pelo porrete grande. Sua velhacaria, corrupção e irresponsabilidade estão além de tudo que se pode 
conceber. Decisivamente, não temos nem um amigo nesta área.” (SCHOULTZ, 2000, p. 260) 
19 O hispanismo não foi uma invenção dos intelectuais dominicanos, pois numerosos países latino-americanos 
recorreram a isso por meio de expressões como hispano-americanismo e anti-imperialismo. (LÉON OLIVARES, 
2015, p. 113). Neste sentido, Rinke (2015, p. 122) conta que o imperialismo norte-americano causou hostilidade aos 
norte-americanos, que, “do anti-imperialismo inespecífico, passou-se a um explícito antiamericanismo, já que, para 
os latino-americanos, os culpados pelo desastre eram os norte-americanos. Em pouco tempo, criticas os Estados 
Unidos, da maneira mais radical possível, tornou-se quase obrigatório em um repertório politicamente correto.” Nas 
passagens do livro de Rinke é possível verificar que a  xenofobia não é, necessariamente, destinada ao estrangeiro 
pobre ou negro, mas sim àquele que viola a soberania do país, que explora. Os Estados Unidos, quando do processo 
anti-imperialista na década de 20, foram objetos de caricaturas, sofreram abusos xenofóbicos, tanto cidadãos, quanto 
propriedades norte-americanas. Tamanha foi a rejeição aos norte-americanos que, antes de assumir o cargo, o 
Presidente eleito, Herbert Hoover, visitou a América Latina em 1928 e introduziu o termo “boa vizinhança” para 
contornar o repúdio existente. Nesta época, o secretário de Estado J. Reuben Clark afirmou que o sentido original da 
Doutrina Monroe não era controlar a América Latina, mas evitar que a Europa atacasse a América. Em fevereiro de 
1931, o secretário de Estado, Henry L. Stimaon, revogou o direito de intervenção dos Estados Unidos. O autor ainda 
menciona que “investidores norte-americanos foram orientados a recorrer, em casos de problemas, primeiramente, 
aos tribunais latino-americanos, e não haveria mais cobrança de dívidas por meios militares.” 
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Estados Unidos, cujas conclusões abalaram a opinião pública.”20 Na República Dominicana, os 

Estados Unidos se comprometeram em retirar a tropa quando houvesse um processo de transição 

que culminasse em eleições livres, o que aconteceu em 1924. 

A República Dominicana sofreu a segunda intervenção norte-americana em 1965. Após 

o assassinato de Trujillo, em 1961, a República Dominicana entrou em um momento político 

caótico. De acordo com Rinke (2015, p. 159), dois grupos, com representatividade militar, 

disputavam o poder: Joaquim Balaguer e Juan Bosch, o qual venceu a eleição em 1962. Em 

setembro de 1963, ocorreu um golpe de estado contra Bosch, liderado pelo General Elías Wessin, 

devido às acusações de “concomitância com o comunismo”.

Em 24 de abril de 1965, começaram manifestações contra o governo militar de Reid 

Cabral porque ele depôs Juan Bosch, eleito com mais de 60% dos votos, e suspendeu a 

Constituição aprovada naquele ano. O retorno de Bosch21 parecia iminente, mas, em 28 de abril 

de 1965, o presidente Lyndon B. Johnson decidiu, unilateralmente, desembarcar tropas para 

garantir a vida e bens de cidadãos norte-americanos e proteger a embaixada. Essa invasão não foi 

ilegal, eis que aprovada pela Organização dos Estados Americanos. “Segundo Granillo Fernández 

(1966, p. 62), essa invasão era um “plano cuja finalidade era o isolamento estratégico dos Estados 

Unidos na Guerra Fria” e evitar o domínio comunista por meio de atividades dirigidas a eliminar 

a influência do comunismo, pois, de acordo com Patrício Cilliberti (2005), Johnson afirmava que 

“não ficaria sentado enquanto o comunismo se expandia pela América Latina. 

Em 14 de maio de 1965, desembarcaram contingentes latino-americanos e tropas norte-

americanas debaixo do mando da Organização dos Estados Americanos e, neste mesmo dia, 

lançaram um ataque contra os revolucionários caamañistas, que lutavam pelo retorno de Bosch.

Lonwenthal (2015) explana que, em Washington, considerava-se que a intervenção foi 

um êxito por ter atingido quatro objetivos: “proteger aos cidadãos estadunidenses e de outros 

países, deter a violência, impedir uma possível tomada comunista e restaurar processos 

constitucionais para o bem do povo dominicano.” Contudo, a intervenção de 1965 teve suas 

20 As críticas às tropas norte-americanas no exterior ultrapassaram o limite da mera opinião pública, pois foram 
criados grupos de solidariedade contrários às intervenções, dentre eles, o Comitê de Relações Culturais com a 
América Latina, veículos de comunicação e jornalistas anti-imperialistas. (RINKE, 2015, p. 113)
21 Apesar da popularidade de Bosch, que lançou um programa de reestruturação econômica e social na República 
Dominicana, direitos específicos para gestantes, moradores de ruas, família, filhos ilegítimos e crianças, criou uma 
política que desagradou latifundiários; católicos temiam que ele supervalorizasse outras religiões; empresários 
discordavam da política benéfica ao proletariado; militares perderam uma série de benefícios e imunidades. Os 
revolucionários que tentaram recolocar Bosch no poder eram chamados de camanistas porque eram comandados pelo 
Coronel Francisco Caamaño. 
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consequências negativas para os Estados Unidos devido à falta de transparência do governo 

Johnson, levando à crise de credibilidade.

Não foi difícil o fim da intervenção, pois Juan Bosch e Joaquim Balaguer contribuíram 

para resolver a crise mediante a convocação de novas eleições. Patrício Cilliberti (2005) explica 

que a luta terminou no final de 1965, quando Hector García Godoy, ex-Ministro das Relações 

Exteriores de Juan Bosch, assumiu o poder na qualidade de governo interino e lançou uma 

eleição presidencial, que ocorreu em 01º de junho de 1966, da qual saiu vencedor Joaquim 

Balaguer.

Para Hartmann (2002, p. 155), a intervenção dos Estados Unidos violou os arts. 1522 e 

1723 da Carta da Organização dos Estados Americanos. O respaldo retroativo desta Organização 

Internacional ocorreu para tirar os Estados Unidos de uma posição embaraçosa e impedir uma 

possível expansão armada do bolchevismo, algo que também inquietava seus outros membros. 

Luiz Almagro surpreendeu a comunidade internacional ao ameaçar militarmente o território 

venezuelano, pois condenou “o apoio ofertado à invasão norte-americana à República 

Dominicana em 1965 para tirar do poder um presidente democraticamente eleito, mas que era 

pró-Cuba. Em 2015, Luiz Almagro pediu desculpas pelo papel da Organização dos Estados 

Americanos na invasão e disse que esse tipo de evento não deve se repetir.” (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 2015)

Em 1991, um golpe sofrido pelo Presidente Aristide fez com que o Haiti sofresse uma 

nova intervenção norte-americana. Os Estados Unidos estavam satisfeitos com a presidência de 

Aristide na década de 90, pois, por um momento, houve uma queda na imigração. Quando 

Aristide foi deposto do poder, as Nações Unidas e os Estados Unidos se empenharam na 

recondução do Presidente Haitiano e, em 1994, com o aval do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, o Presidente Bill Clinton ordenou uma intervenção militar.

Rinke (2015, p. 183) aponta que Aristide, ao retornar ao cargo, “não correspondeu às 

expectativas de avanço na democratização e na melhoria da situação econômica. Em 2004, em 

seu segundo mandato, a resistência contra ele recrudesceu e Aristide, pressionado, inclusive, 

pelos Estados Unidos, teve de renunciar.” Seitenfus (2014, p. 70) critica intervenções 

22 Art. 15- O direito que tem o Estado de proteger e desenvolver a sua existência não o autoriza a praticar atos 
injustos contra outro Estado.
23 Art. 17- Cada Estado tem o direito de desenvolver, livre e espontaneamente, a sua vida cultural, política e 
econômica. No seu livre desenvolvimento, o Estado respeitará os direitos da pessoa humana e os princípios da moral 
universal.
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estrangeiras, pois a recorrência destas fazem com que o exógeno se transforme em ator de crises 

endógenas, e, nem sempre, o resultado é positivo e pode estimular intervenções desnecessárias. 

Sob o manto de “busca pela democracia”, interventores ferem direitos humanos, o que leva à 

emigração, tal como aconteceu com o Haiti. 

Além das intervenções norte-americanas, desde 1993, o Haiti é (foi) objeto de sete 

Operações de Paz das Nações Unidas24. A primeira foi a Micivih, que durou entre 1993 e 2000 e 

foi estritamente civil, com a colaboração entre a Organização dos Estados Americanos e as 

Nações Unidas. A fim de primar pela concisão, apenas será explicada com maior profundidade a 

Minustah, por ter sido comandada pelo Brasil, no item a seguir, devido ao fato de ter ocorrido no 

século XXI.

1.5- De Trujillo à Bosch na República Dominicana e dos Duvalier no Haiti

O século XX foi marcado por diversos acontecimentos no Haiti e na República 

Dominicana aumentou, destacando-se o poder de Trujillo na República Dominicana e de François 

“Papa Doc” Duvalier, no Haiti.

A rivalidade entre os dois países chegou ao extremo no massacre ordenado pelo ditador 

dominicano Rafael Leônidas Trujillo, que governou a República Dominicana entre 1930 e 1961. 

Ele adotou uma política de racismo e promoveu uma identidade europeia e hispânica apoiada no 

fomento de sentimentos “anti-haitianos” e no uso da violência.  Em 1937, ele ordenou o 

assassinato de todos os haitianos que habitavam na República Dominicana. O exército 

dominicano matou mais de 10 mil haitianos que viviam ao longo do Rio do Massacre, entre os 

dias 2 e 6 de outubro, episódio conhecido como "o corte", o qual diminuiu a migração do Haiti, 

pois ocorreu o fechamento oficial das fronteiras da República Dominicana (CHAVES JR., 2008, 

p. 105).

24 MICIVIH (Mission Civile Internanacionale en Haiti, durou de fevereiro de 1993 a março de 2000, sob o comando 
da ONU e da OEA); UNMIH; (United Nations Mission in Haiti, durou de setembro de 1993 a junho de 1996, sob o 
comando dos Estados Unidos); UNSMIH (United Nations Support Mission in Haiti, durou de junho de 1996 a julho 
de 1997, sob o comando do Canadá); UNTMIH (United Nations Transition Mission in Haiti, durou de agosto a 
novembro de 1997, sob o comando do Canadá), MIPONUH (United Nations Civilian Police Mission in Haiti, durou 
de dezembro de 1997 a março de 2000, sob o comando da Argentina); MICAH (International Civilian Support 
Mission in Haiti, durou de março de 2000 a fevereiro de 2001); MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la 
Stabilisation en Haiti ou Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, durou de junho de 2004 a 2017, 
sob comando do Brasil).
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A fronteira entre Haiti e República Dominicana era de fácil travessia e, com o tempo, 

muitos trabalhadores migrantes haitianos passaram a viver no lado dominicano do rio, junto com 

dominicanos de ascendência haitiana, os quais falavam espanhol. Essa convivência pacífica 

horrorizava os ultra-nacionalistas. Trujillo via naqueles haitianos uma ameaça e ordenou um 

ataque militar. 

Os soldados de Trujillo chegaram e, imediatamente, fecharam a fronteira, detendo os 
haitianos do lado dominicano, na cidade de Dajabón. Os haitianos ficaram aterrados, 
como era de se esperar. Como sabiam que muitos deles morreriam, tentaram fugir pelo 
rio, mas as forças de Trujillo os massacraram nas margens e até dentro do rio. (GATES 
JR., 2014, p. 204).

Vegas (1995, p. 180) afirma que o argumento de que o massacre foi em resposta à 

delinquência é falso, pois, em 1937, a fronteira domínico-haitiana era pacífica, aonde haitianos e 

dominicanos conviviam sem problemas. O massacre teve como fundamento a dominicanização 

da fronteira.

Trujillo, apesar de ser nacionalista, era neto de uma haitiana, Ercina Chevalier, e subiu 

ao poder por meio de um golpe e saiu do poder em 1961, quando foi assassinado. Este líder usou 

o sentimento de anti-haitianismo para solidificar seu poder e unir a nação contra um suposto 

inimigo externo, argumentando que “a República Dominicana era uma nação branca, apesar da 

óbvia herança africana do país e do fato de ele mesmo descender de haitianos. Tornou-se um 

ditador cruel, responsável pela morte de milhares de dominicanos nas mãos do Exército e de sua 

polícia secreta” (GATES JR., 2014, pp. 201-2). Trujillo buscava mostrar a República Dominicana 

como uma nação branca e usava pó de arroz para clarear a pele.

Com o fim da era Trujillo, em 1961, o povo dominicano elegeu Juan Bosch, o primeiro 

governo democrático. Enquanto isso, Françóis “Papa Doc” Duvalier presidiu o Haiti de 1957 até 

1971, quando morreu. De acordo com Chaves Jr. (2008, p. 60), Duvalier era um médico de classe 

média que, com sua milícia Tonton Macoute, formado por populares que se voluntariavam a 

participar, aterrorizava os haitianos. Esta milícia substituiu o exército e “garantiu o pleno 

monopólio da força simbólica e real.” 
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Duvalier roubou milhões de dólares enviados a título de assistência internacional e 

afirmava que ditadores não mereciam má-fama.25 Ser inimigo de Duvalier era o pior pesadelo de 

uma pessoa, tendo em vista ser adepto da tortura, o que fez com que haitianos talentosos 

emigrassem para outros países, e, assim, o país perdeu professores e escritores. Chaves Jr. (2008, 

p. 106) aponta que, em 1958, uma Comissão Internacional de Juristas estatuiu que o Haiti era o 

país em que cada artigo e parágrafo da Declaração Universal dos Direitos Humanos era 

sistematicamente violado.

Juan Bosch, Presidente da República Dominicana, não simpatizava com François 

Duvalier, especialmente por um episódio ocorrido em 27 de abril de 1963 em que soldados 

haitianos invadiram a embaixada dominicana em Porto Príncipe, capital do Haiti, para buscar um 

homem que cometeu um atentado contra os filhos de Duvalier, os quais sobreviveram. Bosch 

ficou revoltado com o ataque violento à soberania do seu país.26

Algo que ocorreu na década de 60 no Haiti e na República Dominicana e que afetou o 

desenvolvimento discrepante entre os países foi uma crise florestal devido ao uso de carbono 

vegetal. Duvalier não tomou nenhuma atitude para contornar esse problema, afinal, tinha a ideia 

de que o intervencionismo estrangeiro impediria o colapso. Em contrapartida, Balaguer, em 1966, 

quando Presidente da República Dominicana, tornou crime o corte de madeira, criou uma guarda 

florestal para perseguir os criminosos que cortassem ou queimassem árvores, promulgou leis de 

proteção do meio ambiente e trocou o uso de carbono por gás propano nas cozinhas. Desse modo, 

a República Dominicana recuperou o equilíbrio ambiental.  (NUÑEZ, 2017, p. 84)

25 Dentre os discursos proferidos por “Papa Doc” está um em que ele defende a ditadura: “Para que haja paz e 
estabilidade, é preciso que em cada país haja um homem forte. Não um ditador, mas um homem forte. O que uma 
pessoa chama de democracia em sua terra, em outro país pode chamar de ditadura.” (GATES JR., 2014, p. 248).
26 Eis uma parte de um discurso proferido por Juan Bosch: “O povo dominicano sabe que a Embaixada e a 
Chancelaria de nosso país foram violadas pela polícia haitiana e para que o modo de pensar e atuar do governo 
dominicano seja bem conhecido, agora informarmos aos que nos ouvirem que assim que soubemos o que aconteceu 
em Porto Príncipe, um ataque selvagem e imperdoável a nossa soberania, demos as ordens para que a polícia 
dominicana protegesse a embaixada do Haiti aqui, em Santo Domingo, pois pensamos que se a notícia do ocorrido 
em Porto Príncipe saísse às ruas, nossas juventudes poderiam se indignar e em meio à indignação, podiam atacar a 
Embaixada haitiana nesta capital. E nós não queríamos que isso acontecesse. O povo haitiano, tão trabalhador, tão 
lutador e tão sofrido não pode ser confundido com os tiranos que os exploram e assassinam. A Embaixada haitiana 
representa o povo do Haiti, não o seu Governo.” Outro discurso a ser mencionado retrata, desta vez não apenas a 
revolta contra o governo de “Papa Doc” Duvalier, mas contra sua relação com a República Dominicana: “Temos 
sido insultados sem haver provocado o insulto. Se tem invadido nossa embaixada com forças armadas, o qual 
equivale a uma invasão ao nosso país e é uma ofensa imperdoável a nossa dignidade. Se nos tem faltado o respeito e 
as nações que permitem isso não são dignas de ser nações. A dignidade dominicana tem sido ultrajada no Haiti de 
maneira indignante. Não estamos dispostos a tolerar essa situação e não a toleraremos por nenhum motivo.” 
(SALVADOR, 2017).
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A decisão de Duvalier de nada fazer para conter a degradação ambiental levou à 

degradação do solo, à erosão, às inundações e desertificações. Segundo dados da ONU, 77% dos 

haitianos empregam carbono vegetal nas cozinhas e mais de 50.000 toneladas de bosques são 

extraídas da República Dominicana para atender às necessidades haitianas, enquanto que 79% 

dos dominicanos usa gás propano. (PNUD, 2013)

“Papa Doc” criou um regime vitalício e quando ele morreu, em 1971, seu filho Jean 

Claude Duvalier, cujo apelido era “Baby Doc”, assumiu a presidência do Haiti com o mesmo 

autoritarismo, tendo como diferencial o fato de que a comunidade internacional passou a prestar 

atenção ao número de haitianos emigrando do país devido ao desrespeito aos direitos humanos 

perpetrados. De acordo com Chaves Jr. (2008, p. 61), “o regime político de “Baby Doc” perdeu a 

capacidade de se perpetuar e nas eleições de 1984, a taxa de abstenção foi de 61%. Com o levante 

popular consequente de assassinatos, a população se organizou em movimentos partidários e 

“Baby Doc” deixou o país.”

O Haiti passou por sucessivas administrações provisórias e, em 1987, adveio uma nova 

Constituição Haitiana que previa um parlamento bicameral e eleições sob um modelo 

democrático, com a escolha de um Presidente. A existência de um Poder Judiciário seria marcada 

pela instauração de uma Suprema Corte, com a indicação de juízes apontados pelo Presidente, 

com a aprovação do Parlamento. (CHAVES JR., 2008, p. 61)

Após a saída de Jean-Claude Duvalier, seguiu-se um confuso período no Haiti até que 

Jean Bertrand Aristide assumiu a presidência em 1991, quando pronunciou um discurso nas 

Nações Unidas denunciando abusos sofridos pelos trabalhadores haitianos nos campos de cana de 

açúcar dominicanos, sendo razão para mais uma crise diplomática entre ambos os países. A partir 

disso, a Organização Internacional do Trabalho e outras agências internacionais começaram a 

prestar mais atenção aos problemas da fronteira domínico-haitiana, especialmente os relacionados 

ao trabalho infantil e forçado existente nos bateyes. A fim de contornar o trabalho infantil, o 

Presidente dominicano Balaguer promulgou o Decreto nº 233-91 ordenando que todos os 

haitianos indocumentados, menores de 16 e maiores de 60 anos fossem expulsos do país, sob o 

disfarce de medida humanitária, mas que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

entendeu como uma medida persecutória. (WOODING e WILLIAMS, 2004, p. 81). Eis o início 

da relação ruim entre sociedade internacional e República Dominicana que seguiu se agravando 

no século XXI.
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1.6- O Haiti no século XXI: miséria, emigração e Minustah

De acordo com Gutierrez Félix (2007, p. 386), “o Haiti não é um Estado independente, 

mas um território habitado por oito milhões de pessoas, que sofre intervenção militar de tropas de 

diferentes países e convertido em uma dor de cabeça”. De acordo com Chaves Jr.  (2008, p. 13), o 

Haiti é o país com “maior crise de Estado do continente latino-americano e uma das realidades 

sociais mais pobres de todo o mundo”.

A relação com o país vizinho, República Dominicana, permanece difícil. Ao ver de 

Gutierrez Félix (2007, p. 272), “poucos se atrevem a discutir o grave problema que gravita no 

presente e gravitará no futuro do povo dominicano. Qualquer pessoa ou organização que tenta 

discutir tão grave problema é acusada imediatamente de racista.” 

Os dominicanos, em geral, têm preconceito com o Haiti, pois sofreram nas mãos dos 

haitianos, e esta mágoa, tal como uma herança genética, passou de pai para filho, porém com o 

diferencial de que muitos dominicanos nunca viram um único haitiano em suas vidas. Gutierrez 

Félix (2007, p. 279) conta que alguns dominicanos que visitaram o Haiti regressaram comovidos 

com a situação encontrada e que a maioria deles nunca esteve nem perto da fronteira e apenas 

conheciam o Haiti a partir das fantasias que muitos repetem. O autor afirma que “uma das coisas 

que mais comoveu nossos compatriotas foi o extraordinário nível de insegurança em que vivem 

todos os setores do conglomerado humano.”

O Haiti abriga um cenário de devastador para quem lá vive, a fome, a insalubridade e o 

terror, que tem sido a norma de conduta da vida dos haitianos e se estende por todo o território. 

Os crimes se cometem à noite e durante o dia e, muitas vezes, os autores nem sequer são 

identificados. 

Nuñez (2017, p. 131) traz alguns números alarmantes: no Haiti, o analfabetismo supera 

50% da população que compreende uma densidade de mais de 388,7h/km². O país consome seis 

milhões de metros cúbicos de madeira por ano para atender suas necessidades alimentares e é o 

único PMA (país menos avançado) do continente americano. No Haiti, apenas 0,6% possui 

diploma de graduação, 70% das pessoas estão desempregadas e dos que estão trabalhando, 83% 

são informais, sem seguridade social e mal remunerados. 
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A violência é tanta que, em 2015, a República Dominicana noticiou que iria fechar todos 

os seus consulados no Haiti devido às constantes agressões que colocavam em risco a integridade 

pessoal do corpo diplomático. Os motivos da agressão, contudo, são específicos e direcionados, 

pois se relacionavam ao tratamento dominicano dado aos haitianos ilegais. (TORRES, 2015).

Caetano Veloso e Glberto Gil comporam uma música chamada Haiti, cuja letra conta 

com a frase: “o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui”, que parece demonstrar que, cada vez mais o 

Haiti está deixando de ser a parte ocidental da Ilha de Espanhola para ganhar ramificações por 

toda a América, mas ainda assim, para os demais países, “o Haiti continuará não sendo aqui, não 

sendo ali, não sendo em lugar nenhum.” Como Seitenfus afirma (2014, p. 21), busca-se alcançar 

um único objetivo “congelar o poder e transformar os haitianos em prisioneiros da própria ilha. O 

que se quer é que os haitianos permaneçam no país a qualquer custo.” 

Em sua pesquisa a respeito da xenofobia, Albuquerque Jr. (2016, p. 126) trouxe uma 

informação relativa a proposta dominicana de construir um muro que separasse o Haiti da 

República Dominicana, contornando a permeabilidade da fronteira do Rio do Massacre. Os 

haitianos, apesar das dificuldades, não perdem seu orgulho, pois o sentimento de rivalidade não 

existe apenas no coração dominicano, e quem, em represália, iniciou a construção do muro 

fronteiriço de Valdère, “em frente à comunidade de Carrizal na República Dominicana, foi o 

governo do Haiti, preocupado com a fuga em massa de sua população depois do grande sismo.”

Paradoxalmente, apesar dos haitianos e seus descendentes não serem bem vindos na 

República Dominicana, eles contribuíram para manter em funcionamento a economia 

dominicana, pois a migração de haitianos é corriqueira desde as primeiras três décadas do século 

XX, quando em torno de 100 pessoas migraram para a área de plantação de cana do país. 

Migrantes haitianos passaram a viver permanentemente no país, constituindo famílias. 

Atualmente, a maioria dos haitianos e dos dominicanos com ascendência haitiana vivem em 

zonas conhecidas como bateyes, uma área pobre onde ficam trabalhadores agrícolas, localizadas 

em torno das plantações de cana de açúcar, onde os serviços públicos básicos são escassos, com 

estradas em más condições e que, quando chove, pode haver inacessibilidade com as cidades por 

vários dias. (GAVIGAN, 1996).

Muitos países ainda refletem sobre a independência do Haiti. Em 2010, Secretário Geral 

da Organização dos Estados Americanos, José Miguel Insulza, propôs um fideicomisso, que é 

quando um país passa a ser governado por uma outra potência estrangeira a fim de reconstruir as 
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infraestruturas e instituições do país. Em março de 2010, foi criado o fundo de reconstrução do 

Haiti (CIRCH), presidido por Bill Clinton. (NUÑEZ, 2017, p. 551)

A atual situação haitiana chegou a limites inesperados no terreno econômico, como 

resultado do esgotamento da capacidade de produção agrícola e industrial, consequência da 

incapacidade de direção política dos setores que dirigiram a vida dos haitianos. De acordo com 

Gutierrez Félix (2007, p. 294), “duzentos anos de ditaduras, tiranias, opressão e exploração, 

excluindo seus habitantes das conquistas de saúde e educação terminou no que é hoje um 

território ocupado por forças multinacionais que atuam em nome da comunidade internacional, 

limitando o exercício da soberania nacional.” Entretanto, mesmo essa comunidade internacional 

não tem conseguido sucesso em suas tentativas de reerguer o Haiti, nas palavras de Seitenfus, o 

país tem sido conhecido como um “cemitério de projetos”:

o Haiti não é para amadores. Nunca foi. A prova cabal é o rosário de fracassos da 
cooperação internacional que tornou o país conhecido como o “cemitério dos projetos”. 
As necessidades são urgentes, prementes, monstruosas, ao passo que as ofertas são 
desencontradas, irrequietas, indóceis, desorganizadas, contraditórias e jovens, demasiado 
jovens, para enfrentar o duplo desafio: a imensidão da tarefa, a oposição entre a elite e o 
povo, entre um passado heroico e exemplar e um presente pífio a mendigar migalhas que 
nada mais são que escassas gotas em um oceano de necessidades (SEITENFUS, 2014, 
pp. 194-5)

As intervenções ao Haiti não levam a uma duradoura democracia e o país permanece 

com uma população na qual 70% não sabe ler, 60% está desempregada, 52% vive abaixo da linha 

da pobreza e 64% depende de empregos informais para sobreviver. Na compreensão de Chaves 

Jr. (2008, p. 126), as crises que ocorrem no Haiti “não têm servido a um propósito de reinvenção 

do Estado e de reformulação de processos societais básicos e sim a uma alternância violenta de 

poder.” Isso tem como consequência os diversos pedidos de refúgio feito por haitianos. Quando 

isso não é uma crise passageira, mas algo cotidiano, demonstra o quão débil está o Estado, pois 

traz a marca da fragilidade do sistema de representação e da capacidade operacional do Estado. 

No caso dos haitianos, a migração por motivos econômicos e o refúgio por motivos políticos, se 

consolidam como alternativa de inserção econômica e de segurança individual.

Dizer que a situação calamitosa que caracteriza o Estado haitiano é uma catástrofe sem 

culpados é errôneo. Acemoglu e Robinson (2013, p. 20), no estudo intitulado Por qué fracazam 

los países, apontam hábitos dos países que os levam ao fracasso, daí ser o caos haitiano algo 

científico, não um mero acaso. No diagnóstico, os autores trouxeram alguns hábitos comuns  a 
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dez países falidos, quais sejam: falta de direito à propriedade, trabalho forçado, exclusivismo 

racial, criação de monopólio, oposição do Estado à tecnologia e modernização de agricultura; 

falta de garantias jurídicas aos contratos, governo débil que não garante infraestrutura, sociedade 

capitaneada por um pequeno grupo que detém a riqueza. Esses autores, apesar de não focarem no 

Haiti, demonstram que este Estado não funciona por questões científicas.

Quanto ao fator geográfico, quando uma população tem o crescimento mais acelerado do 

que a riqueza produzida no país, inicia-se um ciclo de pobreza e destruição ambiental. Em 1960, 

o Haiti contava com um PIB semelhante ao dominicano, mas em 2010, o PIB haitiano era apenas 

13% do dominicano, se tornando um dos países mais pobres do mundo.

De acordo com Gutierrez Félix (2007, p. 307), “os crimes que sucedem diariamente em 

Porto Príncipe, sem que se possam estabelecer responsabilidades e a morte violenta de soldados e 

civis dominicanos em crimes cometidos por haitianos, vem tornando cada dia mais delicada a 

situação.” Para o presente e para o futuro do povo dominicano, a situação em que vive o povo 

haitiano se convertera na mais séria ameaça de sua integridade como nação, pois quanto mais 

míseros os haitianos, maior o risco de aumentar a imigração ilegal, pois os haitianos, 

desesperados por melhores condições de vida, saem do Haiti e o território mais próximo é o 

dominicano.

O Haiti tem dificuldades de caminhar sozinho dentro da comunidade internacional. Em 

30 de abril de 2004, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a Resolução nº 1.542, a 

qual fixou as condições e o mandato para uma Missão das Nações Unidas pela Estabilização no 

Haiti -Minustah. O país já experimentou outras missões de paz, entretanto, a Minustah teve como 

diferencial ter sido liderada pelo Brasil.

O período inicial da duração da Minustah era de seis meses, podendo ser renovado, o 

que foi feito, tendo em vista que foi finalizada apenas em 31 de agosto de 2017. Como desafio, 

Vaz (2015, p. 94) conta que a Missão tinha que garantir a segurança e a estabilidade política 

necessárias para o processo eleitoral.

Quando sondado para tomar parte na missão que se preparava, o Brasil sugeriu que o 

embasamento fosse o Capítulo VI (Construção da Paz por meio da Solução Pacífica dos Litígios), 

em vez do Capítulo VII (Imposição da Paz), porque seria mais condizente com os princípios que 

balizam suas relações internacionais, insculpidos no art. 4º da Constituição Federal Brasileira 
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vigente.27 Segundo Seitenfus (2014, p. 149), “para vencer as reticências brasileiras, foi proposto 

ao país assumir o comando da vertente militar.” Aceito o desafio, por meio do Decreto 

Legislativo nº 207, publicado no Diário Oficial da União, em 20 de maio de 2004, o Brasil 

decretou o início da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti: 

Art. 1º - Fica autorizado o envio de contingente de 1.200 (mil e duzentos) militares 
brasileiros para a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH). 
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que 
possam resultar em modificação do referido contingente, assim como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Seitenfus (2014, p. 148) criticou o fundamento da Resolução nº 1.529 pois definiu um 

conflito político e constitucional de alcance doméstico, caracterizando-o como uma ameaça à paz 

regional, contudo, a falta de segurança e a devastação em um país faz com que seus nacionais 

queiram imigrar para outros países, logo, esse conflito, ainda que doméstico, ganhou patamar 

transfronteiriço.

Durante as missões no Haiti, os militares brasileiros passaram por diversas provações, o 

referido terremoto matou inúmeras pessoas, incluindo soldados brasileiros28, conforme dado 

extraído do site Defesanet:

27 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos 
povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
28 Um dado pouco divulgado a respeito da Minustah foi o Projeto de Lei nº 6784/2010, de autoria do Deputado 
Federal Talmir, do PV-SP, que tinha como objetivo incluir os nomes dos soldados, falecidos no terremoto de 2010, 
no Haiti, no Livro dos Heróis da Pátria, o qual foi arquivado. Eis a transcrição de parte da justificativa deste projeto 
de lei: “Esta ação, ao tempo de desperta em todos nós brasileiros um sentimento de extremo orgulho, legitimam a 
ação militar naquele país, engrandecendo a importância da Força de Paz e conferindo aos nossos representantes, o 
status de heróis. Assim a inscrição no Livro de Heróis da Pátria, do nome dos dezenove militares vitimados pelo 
terremoto de 12 de janeiro de 2010 no Haiti, reveste-se da mais alta relevância, em termos de reconhecimento, pelo 
que fizeram em vida, e pela ação dos nossos representantes na Força de Paz, como um todo.”
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Durante o período que o Brasil esteve no Haiti, o país atravessou pelo menos três 
grandes catástrofes: furacão Mathew, em outubro do ano passado, causando cerca de 900 
mortes; o terremoto, em 2010, que deixou mais de 200 mil mortos; e o surto de cólera, 
matando mais de 4,5 pessoas. O papel dos brasileiros foi imprescindível na ajuda 
humanitária nos eventos. (DEFESA.NET)

Na defesa da paz e no trabalho para a manutenção da ordem no Haiti, os brasileiros 

ganharam, em 23 de agosto de 2017, uma medalha da ONU. Não que tenha sido perfeita, a 

Minustah foi acusada de alguns abusos, como morte de inocentes em favelas, tiroteio entre a 

Missão e criminosos haitianos, denúncias de exploração sexual de soldados cingaleses (VAZ, 

2015, p. 122), entretanto, foi primordial ao Haiti, ao mostrar que a paz está estreitamente 

vinculada ao desenvolvimento.

O apoio brasileiro, quando ocorreu o terremoto em 12 de janeiro de 2010, foi bem 

recepcionado pelos haitianos, diferentemente do apoio dominicano, pois durante o auxílio, a 

Organização das Nações Unidas foi obrigada a recrutar novos soldados após o Haiti recusar 

militares dominicanos, restando à República Dominicana conceder espaço para a instalação de 

uma base transnacional para envio de ajuda ao país (TAVARES, 2016). 

Apesar do orgulho, ainda é a República Dominicana o destino mais fácil para os 

haitianos desesperados por uma vida melhor. Justamente o país com quem divide um histórico de 

rivalidade, é o seu principal destino, talvez por isso os dominicanos se sentem tão apavorados 

com a entrada de haitianos e esta fobia se relaciona, essencialmente, com duas características do 

povo dominicano: o racismo, o qual é negado pelo país, e o nacionalismo, o qual é impossível de 

ser escondido, objetos do item a seguir.  

1.7- A República Dominicana no século XXI: racismo e nacionalismo

A República Dominicana é um país com uma população de, aproximadamente, 10 

milhões de habitantes e um território dividido em 31 províncias e um Distrito Nacional. É o 

segundo maior e mais diversificado país caribenho, que conta com mais de 1.600 km de costa e 

400 km das melhores praias do mundo. (LA COTICA, 2015).

É característica da República Dominicana negar o próprio racismo alegando que não se 

pode pensar que um país que tem uma composição de 80% de afrodescendentes, seja um país que 

discrimina sua própria etnia. Neste país, os nativos afirmam que sua herança é, basicamente, 
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espanhola, católica e branca, mesmo que uma pesquisa feita pelo antropólogo Juan Rodríguez 

tenha trazido dados referentes ao DNA mitocondrial que revelou que “85% dos residentes da 

República Dominicana tem antepassados africanos, 9,4% indígenas e menos de 0,08% europeus. 

Entretanto, quase todo mundo neste país se diz “índio”. A República Dominicana admite o seu 

passado indígena, mas não a sua herança africana.”  (GATES JR, 2014, p. 177).

A República Dominicana é um país apegado às questões de soberania, tendo em vista o 

seu passado de invasões e dominações sofridas, que deixou um medo tão grande, que faz com 

que muitos dominicanos defendam a dominicanização das fronteiras, explicada por Balaguer, 

segundo o qual deve ser fundada em quatro aspectos: o econômico, o moral, o político e o racial. 

Quando Balaguer abordou o aspecto moral, o fez de forma xenófoba. Nas suas palavras, 

“todas as zonas próximas ao território haitiano foram invadidas por costumes exóticos que não só 

conspiravam contra a moralidade do povo dominicano senão também contra a unidade do 

sentimento religioso. Incesto e outras práticas bárbaras não são raros na população haitiana” 

(BALAGUER, 1990, p. 85), levando a deformação moral e ao distanciamento do sentimento 

católico. Para combater isso, o autor sugeriu o fortalecimento dos cultos católicos nas comarcas 

fronteiriças e a criação de escolas que ministrassem uma instrução cristã. Este tipo de campanha 

pró-catolicismo já havia ocorrido entre 1935 e 1940 e consistiu na construção de igrejas, a fim de 

tornar a República Dominicana uma comunidade homogeneamente integrada.

A respeito do aspecto político, Balaguer (1990, p. 89) ressalta que entre os dominicanos 

residentes em regiões fronteiriças, mais expostos às influências haitianas, romperam-se os laços 

de solidariedade nacional e cita o tipo arrayano, que é o sujeito de nacionalidade duvidosa, que 

vive na margem da fronteira e se expressa com naturalidade tanto em espanhol quanto em 

crioulo, o que debilita o sentimento patriótico e os caracteres antropológicos originários, 

especialmente “o mais poderoso dos vínculos que unem as diversas províncias de um país: a 

comunidade de sentimentos e a de aspirações. Em caso de conflito entre Haiti e República 

Dominicana, seria difícil determinar à qual país essa população serviria.” 

Quanto ao aspecto econômico, Balaguer (1990, p. 57) entende que o comércio secular 

com o Haiti diminui o poder étnico da população dominicana, reduz sua pureza, contribui para a 

depreciações de valores e para a decadência política e moral. São Domingos é o povo mais 

espanhol e tradicionalista da América. “O idioma e a tradição hispânica foram os únicos muros 

que serviram de defesa contra a onda de cor e contra as forças desagregantes que, desde 1795, 
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invadem, de maneira ininterrupta e sistemática, o território dominicano.” Em outras palavras, o 

comércio com os haitianos é considerado uma ameaça por ser usado para o ingresso deles na 

República Dominicana, o que reflete na segurança e na cor da pele dos dominicanos.

Outros fatos também caracterizaram a dominicanização da fronteira domínico-haitiana. 

Segundo Turits (2002), “a dominicanização foi consolidada por meio da troca para nomes 

hispânicos de lugares cujos nomes soavam haitianos, expansão significativa do sistema de ensino 

público com ênfase na língua e na cultura hispânica e na criminalização do vodu.” 

Os dominicanos negam a própria ascendência negra e se denominam índios ou mestiços, 

o que levou Gates Jr (2014, p. 189) a questionar “como se poderia forjar uma identidade 

autenticamente multicultural, mesmo em uma terra tão negra, do ponto de vista cultural e 

genético.” Os dominicanos vivem em uma total negação do que são.

Ao contrário de todos os países da América Latina, os quais aceitaram a mestiçagem, a 

República Dominicana a nega, pois para os dominicanos, “negro” é uma palavra reservada aos 

haitianos. Nega-se o negro não exatamente pela cor da pele, mas em nome da rejeição aos 

haitianos. “Na República Dominicana, ser negro não remete à África. Remete ao Haiti. O rótulo 

de índio não passava de um mito, uma espécie de ódio racial.” (GATES JR., 2014, p. 190).

A República Dominicana se orgulha de, ainda que abandonada pela Espanha e ficado 

sob domínio haitiano, ainda subsistir como uma nação “espanhola”, o que acarreta no preconceito 

com a nação composta por pessoas nascidas no território dominicano, mas descendentes de 

haitianos, que lutam pela cidadania legal e, principalmente, pela cidadania cultural que os levam 

ao pertencimento à República Dominicana. 

Balaguer (1990, p. 45) enfatizou a importância de adotar “remédios drásticos contra a 

ameaça que se deriva pela proximidade do povo haitiano”, afinal, a origem racial e tradição 

dominicana não devem impedir de reconhecer que a nacionalidade está em perigo de se 

desintegrar. O autor traz alguns fatores que indicam a desintegração da nacionalidade 

dominicana, tais como a decadência étnica progressiva pela perda gradual da fisionomia 

espanhola; o contato com o negro que danifica os costumes públicos, pois as zonas rurais tendem 

a regredir. Nas palavras do autor “os costumes públicos nas zonas em que a influência haitiana 

tem sido maior mostram um grau de inferioridade maior que naquelas em que a população tem se 

mantido menos exposta ao contato com o imigrante haitiano.” 
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Na República Dominicana, dominicanos não se consideram negros, mas índios, no que 

se refere à cor da pele, se referindo ao mito de descenderem dos habitantes nativos da ilha, 

mesmo eles tendo desaparecido há séculos. Qualquer pessoa que não seja branca se autoclassifica 

como índia, pois isso tem relação com ser dominicano e não, necessariamente, com ser africano 

ou indígena. Para os dominicanos, negros são os haitianos. 

A República Dominicana argumenta que as afirmações de que o país é racista ou que 

nega suas raízes africanas, são falsas e advém de perseguições da comunidade internacional que 

quer lhes impor a recepção de haitianos. Gutierrez Félix (2007, p. 346) traz em seu livro um dado 

da ONG Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), financiada pelos Estados 

Unidos, França e Canadá, segundo o qual 80% da população dominicana é negra, mas, ainda 

assim, a discriminação racial se expressa entre outras formas de racismo, como o antihaitianismo 

e que “este comportamento tem sua origem na negação do sistema dominicano de reconhecer sua 

própria origem africana.” Gutierrez Félix (2007, p. 346) rechaça essa afirmação, pois são 

endossadas por autoridades de governos, que expressam opiniões em atitude censurável de 

populismo.  

Não se trata de mero racismo, mas de um nacionalismo exacerbado que leva o 

dominicano a rechaçar qualquer influência haitiana. Balaguer (1990, p. 79) menciona o caso das 

regiões fronteiriças que “perderam uma grande parte de suas características somáticas originais e 

passaram a ser, espiritualmente e economicamente, dependentes do país vizinho.” A dependência 

econômica se relaciona ao mercado de produtos agrícolas, já a perda do caráter espiritual se 

refere à deterioração do idioma, o qual seria “o único muro de defesa real e efetiva que resistiria à 

imposição da desnacionalização”, que se agrava pelo contato maior com os imigrantes haitianos.

Gutierrez Félix (2007, p. 380) reconhece que foi difundida uma campanha, que se 

estende até a Europa, de descrédito contra a República Dominicana, responsabilizando-a por 

atacar haitianos, lhes perseguir, maltratar, torturar e matar. Segundo o autor, os dominicanos têm 

sido acusados de racistas e donos de um critério de superioridade que tem raízes na ascendência 

espanhola. Contudo, como afirma Balaguer (1990, p.40), a República Dominicana é o país que 

mais está interessado no progresso do Haiti.

Por fim, vale mencionar que a República Dominicana é signatária da Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 21 de 

dezembro de 1965, desde 25 de maio de 1983. Como signatária, se compromete a vedar qualquer 
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discriminação racial e garantir a igualdade para todos no que se refere ao gozo dos direitos 

humanos, assegurando proteção universal às pessoas sujeitas à sua jurisdição e proporcionando-

lhes os meios eficazes contra a violação destes direitos. 

O Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial é o órgão responsável por analisar 

relatórios bianuais feitos pelos Estados, os quais mostram se há medidas sendo implementadas 

para dar efetividade às disposições da Convenção. Em 2008, o Comitê para a Eliminação da 

Discriminação Racial emitiu suas observações aos Relatórios enviados pela República 

Dominicana nos anos 2000, 2002, 2004 e 2006, e expressou sua preocupação acerca dos casos de 

cidadãos dominicanos de ascendência haitiana que tiveram confiscados e destruídos suas 

certidões de nascimento, cédula de identidade e título de eleitor, ou que lhes foi negada uma 

cópia destes documentos devido a sua origem étnica.

A República Dominicana apresentou informações entre abril de 2008 e setembro de 

2011 que denunciam que o país herdou uma cultura escravocrata que, outrora, permitiu a 

discriminação racial, que os sucessivos governos dominicanos foram omissos em corrigir os 

danos oriundos da discriminação. O relatório mais recente, referente a 2013 e 2014, apontou 

alguns avanços, mas não deixou de alertar que a discriminação e o racismo ainda persistem e 

exigem novas medidas para sua erradicação.29

O Relator Especial das Nações Unidas sobre as Formas Contemporâneas de Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Relacionadas destacou o detrimento que pessoas 

haitianas sofrem em território dominicano. Foi expressado o fato de que a percepção dominante 

29 O último relatório da República Dominicana disponibilizado (CERD/C/DOM/CO/13-14) é o referente à 
2013/2014. O Comitê parabenizou o país pela reforma constitucional de 2010, que outorgou patamar constitucional 
aos direitos humanos, estabeleceu o Tribunal Constitucional, incorporou a não discriminação; a tipificação da 
discriminação nos arts. 336 e 337 do Código Penal; a criação de uma Unidade de Direitos Humanos na Procuradoria 
Geral; as medidas para melhora dos bateyes, como a construção de escolas, centro de saúde, obras de infraestrutura, 
transporte e bem estar; a supressão da classificação como índio-escuro ou índio-claro nos novos documentos de 
identidade. Ficou explícita a satisfação do Comitê quanto à solidariedade da República Dominicana com o Haiti: “O 
Comitê reconhece a oportuna solidariedade da República Dominicana para com seu país vizinho Haiti, assim como a 
ajuda econômica, em especial, na ocasião dos desastres naturais que afetaram ao Haiti e a sua população, em 
particular, o terremoto de 2010.” Por outro lado, o Comitê reconhece que ainda há mudanças necessárias, tais como a 
República Dominicana parar de negar a discriminação racial; erradicar a discriminação estrutural contra 
afrodescendentes, que fica visível quando estes constituem o grupo populacional mais pobre entre os pobres; sugere 
que nos arts. 336 e 337 do Código Penal haja uma definição de discriminação racial, a formulação de um plano 
nacional de Direitos Humanos e um de ação contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e demais formas 
conexas de intolerância; a inclusão de imigrantes irregulares no âmbito laboral. Em contrapartida, o último 
documento referente ao Haiti data de 12 de abril de 2001 (CERD/C/304/Add.84) e parabeniza ao Haiti pela 
Constituição Haitiana de 1987 incorporar princípios consagrados na Declaração Universal de Direitos Humanos, 
inclusive a proibição de discriminação racial. Quanto aos desafios, o relatório expressou preocupação com a reiterada 
afirmação de que não há discriminação racial no Haiti e que estima que a falta de denúncias e ações judiciais por 
parte das vítimas de racismo se deva ao desconhecimento da existência de recursos jurídicos.
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entre a maioria dos dominicanos é que sua tonalidade de pele mestiça os difere daqueles que 

possuem uma tonalidade mais escura de pele, sendo o termo “negro” considerado um insulto, 

pois se relaciona, na visão dominicana, às pessoas ignorantes, sujas, ilegais e delinquentes.

O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, em 27 de novembro de 2017, a 

respeito do cumprimento da República Dominicana ao Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, explanou em seu informe CCPR/C/DOM/CO/6 os avanços30 e as preocupações com 

esse país, dentre elas, a discriminação, pois inexiste um marco legal exaustivo contra a 

discriminação, assim como informações referentes à discriminação racial sistemática contra 

pessoas de ascendência haitiana, a vulnerabilidade dos migrantes haitianos e a violência e 

agressões que os vitimam. Como recomendação, está o Estado adotar medidas necessárias para 

garantir a plena proteção contra a discriminação, erradicar os estereótipos e a discriminação 

contra pessoas de ascendência haitiana e migrantes haitianos; assegurar que casos de 

discriminação e violência cometidos por particulares ou agentes do Estado sejam 

sistematicamente investigados, que os responsáveis sejam sancionados com penas adequadas e 

que as vítimas tenham acesso à uma reparação integral.

A preocupação com os haitianos volta a aparecer no relatório das observações finais no 

item referente à proibição de escravidão e trabalho forçado, o qual aponta que persistem as 

denúncias e sugere que esses delitos trabalhistas sejam investigados e os responsáveis 

sancionados e que sejam intensificados os esforços para prevenir, combater e sancionar o 

trabalho infantil e o forçado, especialmente no setor doméstico e agrícola.

O número de deportações de pessoas de origem haitiana teve item específico no relatório 

e que vale a transcrição por ser um dos mais recentes documentos das Nações Unidas sobre a 

República Dominicana no que se refere ao tratamento com estrangeiros:

Ao Comitê lhe preocupa o alto número de deportações de pessoas de origem haitiana, 
assim como a informação sobre deportações e expulsões massivas e arbitrárias, sem 
garantias procedimentais, incluídas as devoluções na fronteira. Também lhe preocupa o 
extremamente baixo número de pessoas a quem foi concedido asilo, os critérios 
restritivos de admissibilidade e as insuficientes garantias procedimentais para os 
solicitantes de asilo e refúgio, incluindo os prazos restritivos de 15 dias para apresentar 
uma soluctação e de 7 dias para apelar de uma decidão. (CCPR/C/DOM/CO/6)

30 Dentre os avanços da República Dominicana foi a adoção da Lei Orgânica sobre Igualdade de Direitos das Pessoas 
Deficientes, a criação do Sistema de Monitoramento de Recomendações das Nações Unidas para compilar as 
recomendações dos órgãos das Nações Unidas; adoção do Regulamento sobre o uso da força.
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Apesar dessa preocupação, o Comitê de Direitos Humanos reconhece que a República 

Dominicana apresentou informações que indicam que os menores de idade não devem ser 

deportados, que migrantes haitianos menores são entregues ao Consulado do Haiti ou ao 

Conselho Nacional para a Criança e Adolescência. Dentre as sugestões, o Comitê de Direitos 

Humanos das Nações Unidas sugeriu que a República Dominicana evitasse a detenção arbitrária 

e indefinida de migrantes e solicitantes de asilo e refúgio.

Esses pareceres do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial e do Comitê de 

Direitos Humanos das Nações Unidas corroboram com o que foi explicado neste capítulo: a 

República Dominicana é um país com histórico de racismo e que República Dominicana e Haiti 

têm seus motivos para não simpatizarem um com o outro, contudo, há valores que são rechaçados 

pelo Direito Internacional, tais como o racismo, a xenofobia, a invasão e a ofensa à soberania 

nacional. Como esses valores são ligados ao sentimento humano, o capítulo a seguir dedicar-se-á 

à uma análise filosófica da relação Haiti-República Dominicana que tanto abrange esses 

predicados. 
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II- ASPECTOS SOCIO-FILOSÓFICOS PRESENTES NA 

NACIONALIZAÇÃO E NA IDENTIDADE CULTURAL

2.1- O nacionalismo que leva à (não) inclusão do outro

Habermas, em seu livro A Inclusão do Outro, revela a história do sentimento nacional, 

algo mais forte e intrínseco ao coração humano do que a soberania estatal. Ele reconhece que 

quando um Estado nacional está se solidificando como independente, nem sempre se desenvolve 

de modo pacífico, surgindo muitas vezes à custa de povos que são considerados inferiores, 

assimilados, oprimidos ou marginalizados. A formação de muitos Estados nacionais, por meio do 

etnonacionalismo, fundamentou rituais de limpeza e submissão das minorias a novas repressões.

A prova de que o massacre ordenado por Trujillo se deu por questões étnicas é que ficou 

conhecido como Massacre de Perejil, porque pessoas eram abordadas por policiais e convidadas 

a falar a palavra perejil (que significa salsa, em português), caso errassem a pronúncia, eram 

identificadas como haitianas e mortas, tendo em vista que os falantes nativos do idioma francês 

e/ou do dialeto crioulo são incapazes de pronunciar corretamente o “r” em espanhol. Esse 

massacre étnico refletiu a noção de que domínio dominicano histórico das elites espanholas não 

desapareceu com a sua independência. (FINKELSTEIN, s/d)

O idioma é um assunto relevante para os nacionalistas, pois se trata de uma herança 

histórica, logo, consideram a língua como a alma da nação, critério crucial de nacionalidade.31 

Anderson (2008, p. 107) ressalta que no caráter do nacionalismo, as línguas nacionais foram de 

fundamental importância político-ideológica na formação da nação.

O conceito de nação, em sua criação, não era adstrito aos que compartilhavam de uma 

mesma tradição e englobava o estrangeiro. Com a transição do Estado baseado no direito divino 

para a soberania popular, os direitos dos súditos se transformaram em direitos do homem e do 

cidadão. Para a mobilização política, Habermas explica que a integração das consciências morais 

serviu como fortalecimento à ideia de nação, in fine:

31 HOBSBAWN (2016, p. 135) leciona que em “Em 1842, Revue des Deux Mondes já observava que as verdadeiras 
fronteiras naturais não são determinadas por montanhas e rios, mas pela língua, pelos costumes, pela lembrança, por 
tudo aquilo que distingue uma nação de outra.” 



57

Foi necessária uma ideia cuja força fosse capaz de integrar as consciências morais, com 
um apelo ainda mais forte aos corações e ânimos do que aquele exercido pela soberania 
popular e os direitos humanos. Essa lacuna é preenchida pela ideia de nação. É ela que 
torna consciente aos habitantes de um mesmo território a nova forma de pertença a um 
todo, política e juridicamente mediada. (HABERMAS, 2007, p. 135)

Em outras palavras, somente a consciência nacional advinda da percepção de uma 

ascendência, idioma e passado histórico comum, do sentimento de pertencer a um mesmo corpo 

de pessoas, é que torna os membros capazes de se sentirem responsáveis uns pelos outros e esse 

sentimento se encontra na alma dominicana, na qual impera o anti-haitianismo e o pró-

hispanismo. Pudera, os haitianos quando dominaram a parte dominicana não respeitou a cultura 

dominicana, seu idioma, sua cor, sua cultura, e tentaram impor costumes haitianos aonde a 

cultura era completamente diferente.

Desrespeitar a identidade cultural se assemelha a aniquilar a essência pessoal de cada 

um. Para Freire (2006), apesar da identidade cultural não estar impressa na genética humana, 

“pensamos nela como se fizesse parte da nossa natureza essencial. E sendo a cultura nacional 

umas das principais fontes da identidade cultural, falar sobre esta implica, antes, falar sobre 

aquela.”  Quando a identidade cultural de uma nação está em risco, esta se rebela a fim de manter 

algo que é intrínseco à sua história, pois a formação de uma sociedade se relaciona com a criação 

de seu Estado e com tudo o que foi sofrido para esta formação, como as vidas perdidas em 

guerras, o trabalho na construção de monumentos, os arquivos históricos guardados.

O desespero que a perda da identidade cultural pode causar em um grupo humano é 

destrinchado por Albuquerque Jr., in fine:

A perda das referências culturais por parte de um grupo humano pode gerar não apenas 
reações violentas e extremadas de ataque aqueles que possam ser considerados os 
responsáveis por essa perda de coordenadas culturais, mas também pode levar a 
sentimentos de desorientação, alienação e desespero. Como o mundo humano, como a 
vida humana é culturalmente organizada, a perda de referências culturais assemelha-se à 
perda do chão em que se pisa, aquilo que os filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix 
Guttari chamaram de desterritorialização, que pode ser vista e considerada como uma 
ameaça à própria vida. (ALBUQUERQUE JR., 2016, p. 78) 

A constante necessidade de redefinição de uma nação impõe fortalecer a imagem de 

mitos nacionais, heróis e sempre reescrever a história. Para Chaves Jr (2008, p. 35), os mitos de 

origem desempenham papel na conformação de uma identidade nacional vinculada à nação. 
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“Mais do que princípios éticos e morais e idioma, os mitos podem servir como elemento 

catalizador da identidade. A figura de heróis pode modelar e inspirar m modelo que ajude na 

unidade de sentimentos e de propósitos.”

Habermas (2003, p. 238), em Direito e Democracia II, esclarece que a consciência 

nacional constitui manifestação da integração cultural. Para ele, a posição jurídica de um cidadão 

se estrutura por meio de relações igualitárias e de reconhecimento mútuo, sendo necessário que 

todos aqueles que pertencem a sociedade assumam as perspectivas como “nós”, e não apenas na 

perspectiva do observador. Goldon (2006, p. 321) alerta que os Estados, frequentemente, 

manipulam o conceito de nacionalidade de modo a criar exceções à pretensa universalidade dos 

direitos humanos. Sobre este aspecto, Barreto aborda o nacionalismo como obstáculo à 

objetivação dos direitos humanos:

O processo de identificação dos direitos humanos com a nação, durante o século XIX, 
fez com que os Estados nacionais, tendo em vista as circunstâncias históricas e as 
necessidades políticas das sociedades nacionais, em fase de afirmação, fossem incapazes 
de estender para os não cidadãos aqueles direitos públicos subjetivos, assegurados aos 
nacionais. Verifica-se, assim, como o nacionalismo, ideia-força central na construção e 
sedimentação dos estados nacionais da modernidade, representou o primeiro grande 
obstáculo para a objetivação dos direitos humanos, que tinham como condição a sua 
necessária universalidade. (BARRETO, 2013, p. 249).

O princípio da nacionalidade, em termos de democracia, confere, retroativamente, força 

normativa ao sucesso dos movimentos independentistas, entretanto, é impossível frear a 

imigração oriunda da globalização e o desejo de criar um povo homogêneo conduz a situações 

indesejáveis. Habermas (2007, p. 167) percebe os riscos que a busca pela homogeneidade pode 

trazer e alerta que “a pressuposição de uma identidade coletiva indisponível acaba forçando a 

políticas repressivas, seja de assimilação coercitiva de elementos estranhos, seja de preservação 

da pureza do povo.”32 

Habermas (2007, p. 168) considera a evacuação pela força, a privação de direitos, o 

extermínio físico e o genocídio atos cruéis e percebe que, com frequência, após um Estado 

conseguir sua emancipação, de perseguido, se torna perseguidor tal como aconteceu com a 

32 Habermas dialoga com Carl Schmitt em seu livro, trazendo algumas citações relevantes, mas como o presente item 
desta tese é apenas dedicado ao olhar de Habermas sobre o nacionalismo, é preferível trazer estas citações em nota 
de rodapé. Segundo Schmitt (1983, p. 233), “um Estado democrático perderia sua própria substância por um 
reconhecimento consequente da igualdade geral entre os seres humanos no âmbito da vida pública e do direito 
geral”. Schmitt (1983, p. 231) também afirma que “um Estado nacionalmente homogêneo se apresenta como algo 
normal; um Estado, ao qual falta essa homogeneidade, tem algo de anormal, algo que se constitui em ameaça à paz.”
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República Dominicana, que, de perseguida, se tornou perseguidora, especialmente na época de 

Trujillo em 1937, quando, em nome da dominicanização da fronteira, cometeu o massacre.  

Em 1943, leis foram aprovadas que enfatizavam a história e a cultura dominicana nas 

escolas, os nomes em crioulo ou francês das fronteiras foram trocados por espanhóis, a prática do 

vodu foi declarada ilegal e apenadas com prisão ou deportação. Segundo Inoa (1999, p. 213), a 

pena de deportação como alternativa à prisão mostra que os autores da lei estavam convencidos 

de que os haitianos eram a maioria dos que praticavam esta religião. 

A falta de comunicação entre Haiti e República Dominicana é tão grande que inexiste 

uma visão compartilhada da Ilha de Espanhola na consciência coletiva dos dominicanos e dos 

haitianos. Para Théodat (2002, p. 286), esses países se desenvolvem com um grau de ignorância 

relevante um em relação ao outro que parecem que sempre viveram em ilhas diferentes.

Habermas (2007, p. 172) chega à conclusão de que uma forma para corrigir distorções 

relacionadas a não inclusão seria o movimento independendista33, apesar de não ser a melhor 

solução, a qual seria a busca por uma inclusão que “tenha suficiente sensibilidade para a origem 

cultural das diferenças individuais e culturais específicas”, podendo ser por meio de políticas de 

equiparação e outros arranjos que protegessem, efetivamente, a minoria. Para Habermas (2007, p. 

172), “a coexistência com igualdade de direitos de diferentes comunidades étnicas, grupos 

linguísticos, confissões religiosas e formas de vida, não pode ser obtida ao preço da fragmentação 

da sociedade.” Desta forma, atos de repatriação em massa, a desnacionalização com o objetivo de 

unificar grupos linguísticos e tradicionais apenas levam à fragmentação social, mas não 

promovem a coexistência entre os diferentes sob um mesmo território.

Como não dá para falar em Habermas sem mencionar a sua teoria do agir comunicativo, 

pergunta-se: será que esta teoria seria possível para auxiliar no conflito entre República 

Dominicana e Haiti? Acredita-se que não, tendo em vista que os quatro pressupostos do agir 

comunicativo são: expressão inteligível, compreensão entre falante e ouvinte; verdade do 

conteúdo; manifestação sincera das intenções e confiança; manifestação condizente com as 

33 Apesar de não ser um movimento independentista, mas de fusão, a unificação Haiti-República Dominicana sob um 
único governo é um fim perseguido pelo Haiti fundado na busca da correção da exclusão que sofrem no território 
dominicano. Ao se verem privados de sua nacionalidade, esse desejo ficou ainda mais forte. A ideia parte de ONGs e 
dos Estados Unidos com o objetivo de acabar com os problemas haitianos e tem mais de vinte anos. (LAS 
CALIENTES DEL SUR, 2016).
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normas e valores vigentes. O “mundo da vida”34 na Ilha de Espanhola não permite o agir 

comunicativo porque seus habitantes são rivais, não há confiança entre ambos os povos, que 

procuram uma forma de prejudicar um ao outro. Até os dados estatísticos sobre deportações em 

massa são falsos.

Um dos problemas a respeito da migração haitiana reside na ausência de informação de 

dados migratórios confiáveis sobre o número de imigrantes na República Dominicana, pois os 

sucessivos governos tendiam a informar cifras menores para evitar reações na opinião pública. 

Murphy (1991, p. 76) escreveu que “o governo dominicano parece não querer dar a conhecer, ou 

nem sequer queira saber, a cifra real de haitianos indocumentados que vivem na República 

Dominicana.”

 Desta forma, os pressupostos do agir comunicativo não se encontram preenchidos. Nem 

os indivíduos envolvidos poderiam se afirmar na qualidade de sujeitos do agir comunicativo 

porque eles não encontram apoio nas condições de reconhecimento recíproco. 

Para contornar a falta de reconhecimento social, surgiram grupos, na República 

Dominicana, que funcionam como meio de pressão sobre o governo, para proteger os direitos dos 

dominicanos descendentes de haitianos, especialmente os que perderam a nacionalidade. Esses 

movimentos têm importância uma vez que a opinião pública internacional está tomando seu lugar 

como um “marcante ator das relações internacionais” (SEITENFUS, 2004, p. 159).35 Santos e 

Avritzer (2002, p. 53) compreendem que “os movimentos sociais estariam inseridos em 

movimentos pela transformação de práticas dominantes, pelo aumento da cidadania e inserção na 

política de atores sociais excluídos.” Daí a ação de movimentos como o Dominicanos X Derecho, 

Movimento de Mulheres Dominico-Haitianas e Movimento Sociocultural para os Trabalhadores 

Haitianos.

O Movimento Dominicanos X Derecho é um grupo de organizações e de pessoas que 

reivindicam os direitos dos dominicanos descendentes de haitianos afetados pela sentença 

TC/168/2013. Este grupo reúne estudos, vídeos e informações referentes à mencionada sentença, 

34 O mudo da vida configura-se como uma rede ramificada de ações comunicativas que se difundem em espaços 
sociais e épocas históricas; e as ações comunicativas, não somente se alimentam das fontes, das tradições culturais e 
das ordens legítimas, como também dependem das identidades de indivíduos socializados.
35 A opinião pública internacional pode surgir de duas formas diferentes: “por meio de responsáveis políticos e 
governamentais que se apresentam como delegados de sua opinião pública nacional e indicam novas prioridades 
políticas. Por outro lado, a análise do militantismo internacional representa uma forma de identificar o grau de 
mobilização por meio de campanhas de denúncia.” (SEITENFUS, 2004, p.159)
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e promove passeatas a fim de sensibilizar parlamentares e a opinião pública. (DOMINICANOS X 

DERECHO, 2017)

O Movimento de Mulheres Dominico-Haitianas (MUDHA) é uma organização não 

governamental fundada em 1983 por Sonia Pierre e um grupo de mulheres dominicanas 

descendentes de haitianos que residiam nos bateyes da República Dominicana. Esta organização 

civil foi uma das representantes tanto no caso das meninas Yean e Bosico versus República 

Dominicana quanto no caso das Pessoas Dominicanas e Haitianas Expulsas versus República 

Dominicana, fornecendo amparo às supostas vítimas e subsídios para a Comissão Interamericana 

de Americana de Direitos Humanos.

O Movimento Sociocultural para os Trabalhadores Haitianos (MOSCTHA), fundado em 

1985 por trabalhadores haitianos, tem o objetivo de fornecer ajuda sanitária aos cortadores de 

cana de açúcar e começou, junto com o MUDHA, a entrar na luta contra a apatridia a fim de 

alcançar a integração social e a inclusão dos dominicanos de ascendência haitiana.

A menção a esses movimentos é necessária porque Habermas (2009, p. 247) trata das 

lutas por reconhecimentos travadas por minorias, dentre elas, a étnica. Muitos são os resultados 

que podem ser atingidos por este tipo de movimento: as minorias podem se tornar conscientes de 

sua identidade, os Estados podem se autocompreederem como Estados de imigração, em face de 

sua história e cultura política. Ele reconhece que quanto mais profundas forem as diferenças 

étnico-culturais e assincronismos histórico-culturais a serem superados, como é o caso dos 

dominicanos e dos haitianos, maior serão os desafios a serem enfrentados por esses grupos; “e 

tanto mais será doloroso, quanto mais as tendências de autoafirmação assumirem um caráter 

fundamentalista”, seja porque a minoria em luta por reconhecimento leve, na visão da maioria, ao 

regresso, seja pela sensação de impotência por ver essas minorias voltando a ganhar espaço, seja 

porque essa minoria precise “despertar a consciência em prol da articulação de uma nova 

identidade nacional, gerada por uma construção por meio da mobilização da massa.” 

Essas minorias na República Dominicana têm em comum a luta pela reaquisição da 

nacionalidade dos atingidos pela sentença TC/168/2013. Como verificado neste item, Habermas 

mostra a relação entre etnia e nacionalismo e como isso pode levar à exclusão do “outro” e a 

importância das lutas pelo reconhecimento. Mas quem é reconhecido? Só precisa de 

reconhecimento aqueles estão sob um limbo, desconhecidos pelas estatísticas, desamparados pela 

lei, ou seja, aqueles que estão na condição de homo sacer. 
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2.2- Dominicanos-haitianos como Homo sacer 

Em seu livro Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I, Giorgio Agamben explana 

as suas considerações a respeito do que ele considera homo sacer, ou seja, aquela pessoa que 

padece de uma dupla exclusão, se por um lado, é possível matar esta pessoa sem ilicitude, por 

outro lado, esta mesma pessoa não é considerada de valor para ser utilizada em um sacrifício 

sagrado, sendo dispensada tanto pela lei natural quanto pela lei divina. O termo sacer se refere à 

vida matável, objeto de violência, em uma zona de indistinção.

Nas palavras de Agamben (2014, p. 83), “no caso do homo sacer, uma pessoa é 

simplesmente posta para fora da jurisdição humana sem ultrapassar para a divina.” Este 

assassinato não seria considerado nem homicídio e nem sacrifício. Os haitianos foram os homo 

sacer da Ilha de Espanhola em 1937, quando Trujillo ordenou o massacre de perejil, pois aquelas 

vidas aniquiladas não foram vingadas pela justiça.

Agamben (2014, p. 24) explica a soberania como o atributo que o soberano tem de 

decidir sobre as exceções de seu Estado, a quem a lei não se aplicará, diferenciando 

pertencimento de inclusão. Algo pode pertencer a um conjunto sem estar incluído nele, ou vice-

versa. “A exceção é uma espécie de exclusão. Ela é um caso singular, que é excluído da norma 

geral”. Este princípio de inclusão e exclusão se encontra no direito que o Estado tem de dizer 

quem é e quem não é seu nacional. 

Em 12 de abril de 1930, a Convenção de Haia estabeleceu que os Estados são livres para 

determinar, em suas Constituições internas, quais são as pessoas que desejam ter entre os seus 

nacionais. No final da Segunda Guerra Mundial, a nacionalidade mudou de enfoque e saiu do 

âmbito do Direito Internacional Privado para o do Direito Internacional dos Direitos Humanos, e, 

assim, advieio o art. 15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que estabeleceu que 

“todo homem tem direito a uma nacionalidade” e que “ninguém será privado de sua 

nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.”

A vida nua é inerente a uma opacidade que apenas é possível explicar quando o caráter 

político é percebido. Nas palavras de Agamben (2014, p. 119), “as distinções políticas 

tradicionais perdem sua clareza e inteligibilidade, entrando em uma zona de indeterminação logo 

que o seu referente fundamental tenha se tornado a vida nua.” Um exemplo de falta de clareza 
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nas distinções políticas que levam à vida nua encontra-se no relatório referente à República 

Dominicana apresentado ao Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, biênio de 2013-

2014. 

No CERD/C/DOM/CO/13-14, de 01 de março de 2013, Samuel Martínez afirmou que 

“muitos dominicanos têm atitudes com relação aos haitianos que contrastam radicalmente com a 

recepção aberta que oferecem a outros grupos imigrantes”. Também observou que “o conceito de 

identidade nacional dominicana está formulado em termos de raça, os dominicanos veem, 

implícita e explicitamente, os haitianos como os “verdadeiros negros”. Por sua vez, o perito 

Manuel Núñez Asencio explicou que “o dominicano tem sua própria vinculação às origens 

africanas muito diferentes das que predominam no Haiti. A suposição de que entre os haitianos e 

os dominicanos há uma cultura negra comum é falsa. A raça não determina a cultura” (OHCHR, 

2014). Neste sentido, é válido trazer a compreensão de Albuquerque Jr. a respeito da diferença 

entre o modo de enxergar o nacional e o estrangeiro:

Aquele corpo humano que não habita o mesmo território, que não apresenta a mesma 
aparência, a mesma forma de aparecer em público, que não possui os mesmos traços 
físicos e marcas culturais, tende a ser enxergado e dito como inferior, como incompleto, 
como mau, como privado, inclusive, da condição humana, sendo reduzido à condição de 
animal inferior, desprezível. Por não partilharem da mesma aparência, podem ser 
reduzidos à condição fantasmática de aparições, o que pode gerar medo, pânico, 
rejeição. (ALBUQUERQUE JR., 2016, p. 17)

As declarações dos direitos criadas no século XX marcaram a passagem da soberania 

divina à soberania nacional, quando o princípio da natividade e o da soberania se uniram, não 

havendo mais abismo entre nascimento e nação. O termo cidadania evoluiu para identificar os 

membros da soberania. Trata-se da ideia de nacionalidade, criada a partir do momento em que o 

Estado se funde com Nação. 

O que não havia constituído até então um problema político (as perguntas: “o que é 
francês?” “o que é alemão?”), mas apenas um tema entre outros discutidos nas 
antropologias filosóficas, começa agora a tornar-se uma questão política essencial, 
submetida a um constante trabalho de redefinição, até que, com o nacional-socialismo, a 
resposta à pergunta “quem e o que é alemão?” coincide imediatamente com a função 
política suprema. (AGAMBEN, 2014, p. 126)

Agamben (2014, p. 127) explica a característica da atual biopolítica, que é a necessidade 

de redefinição contínua sobre o que articula e separa o que está dentro e o que está fora, 
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possuindo uma linha que deve ser incessantemente redesenhada. Este autor dedica sua atenção 

aos refugiados, mas suas considerações são aplicáveis aos apátridas, tendo em vista que são as 

pessoas que rompem a continuidade entre homem e cidadão, pois o local de nascimento deixou 

de ser o fornecedor de nacionalidade, havendo deslocamento entre estes termos, pondo “em crise 

a ficção originária da soberania moderna.” O autor exemplifica alguns países que revogaram a 

nacionalidade de pessoas, que têm em comum situações incondizentes com os dias atuais.36  

A redefinição, em termos de biopolítica, de pessoas que devem ser consideradas dentro 

do ordenamento jurídico e as fora, não se encontra adstrita no âmbito judicial, mas também no 

administrativo. A quantidade de requisitos exigidos e a dificuldade de acesso que muitos pais 

haitianos têm para identificar-se (carteira de identidade, título de eleitor, comprovante de 

residência) dificultam o registro de descendentes de haitianos. Isso foi reconhecido pela Corte 

Interamericana de Direitos Humano, em 2014, quando na sentença do caso das pessoas 

dominicanas e haitianas expulsas, foi apontado o contexto de discriminação da população 

haitiana e de ascendência haitiana, que incluía a denegação do acesso à documentação de 

identificação pessoal, pois a República Dominicana precisou ser mais atenta aos documentos 

falsos anteriormente emitidos para descendentes de haitianos. 

Agamben (2014, p. 129), quando faz suas considerações referentes à padrões 

sistemáticos de violação de direitos humanos, traz uma situação semelhante, a Lei do Reich, 

quando foi introduzido o princípio de que a cidadania era relacionada ao merecimento e a ser 

digno dela, algo que poderia vir a ser questionado, eis que o nexo nascimento-nação perdera o 

seu automatismo e o poder de autorregulação.

Por um lado, os Estados-nação operam um maciço reinvestimento da vida natural, 
discriminando em seu interior uma vida autêntica e uma vida nua privada de todo valor 
político; por outro, os direitos do homem que faziam sentido apenas como pressuposto 
dos direitos do cidadão, separam-se progressivamente destes e são utilizados fora do 
contexto da cidadania, com o suposto fim de representar e proteger uma vida nua que 
vem a encontrar-se, em proporção crescente, expulsa às margens do Estado-nação, para 
ser então posteriormente recodificada em uma nova identidade nacional (AGAMBEN, 
2014, p. 129)
 

36 Em 1915, a França revogou a nacionalidade de pessoas naturalizadas de origem inimiga; em 1922, a Bélgica 
revogou a naturalização de pessoas que cometeram atos antinacionais durante a guerra; em 1926, cidadãos 
considerados indignos, no regime fascista, tiveram a cidadania italiana revogada.



65

Essa nova identidade nacional relacionada ao desnudamento da anterior também é 

mencionada por Bauman (2004, p. 153) de acordo com o qual os apátridas são “a derradeira 

personificação do direito soberano de descartar e excluir qualquer ser humano e de transformá-lo 

em um ser a que as leis não se aplicam e cuja destruição não acarreta punições.” E trata da 

aquisição de nacionalidade como algo que exige a “nudez do recém-nascido”, já que a inclusão 

deve ser precedida por uma exclusão radical.

Na fronteira domínico-haitiana é o local em que mais se percebe a necessidade de se 

despir das origens haitianas, como se verifica no ensinamento de Murray (2016), nesta área é 

comum os haitianos aprenderem espanhol, esconderem o dialeto crioulo. A importância disso é 

tamanha que os bilíngues têm poder sobre os haitianos monolíngues. Outra consequência da 

ocultação da origem haitiana é o registro tardio de nascimento, ocasionado não só pela 

dificuldade para se locomover dos bateyes aos hospitais (muitos nascem em casa) e à escassez de 

recursos econômicos, mas também pelo temor de apresentar-se perante funcionários de hospital, 

da polícia e da prefeitura “pedánea” e serem deportados. 

Quando uma pessoa perde sua nacionalidade, logo, seu estatuto político, ela fica 

reduzida a vida nua. Agamben (2012, p. 167) sugere que em vez de indagar como determinada 

conduta horrível pode ter sido cometida (ele se referiu à retirada da cidadania dos judeus na 

Alemanha), se perguntar “quais procedimentos jurídicos e quais dispositivos políticos permitiram 

que seres humanos fossem tão integralmente privados de seus direitos e de suas prerrogativas.” E, 

ainda mais além, indagar o porquê de um procedimento jurídico se demonstrar tão xenófobo, 

tendo em vista que a xenofobia não pode ser considerada um valor justo. 

O que era para ser, no máximo, um estado de exceção, no qual se verificaria qual 

nacionalidade deveria ser fixada àqueles que a República Dominicana tivesse alguma dúvida, 

passou a ser uma situação de apatridia na qual se encontram milhares de vidas nuas, mas não 

apenas por culpa dominicana, pois aqueles que conseguiram cumprir os requisitos exigidos para 

obter a nacionalidade dominicana, foram renacionalizados, mas aqueles que não conseguiram 

porque o registro era falso ficaram desprotegidos pelo Haiti, o qual, obrigatoriamente, deveria 

conceder sua nacionalidade pelo critério ius sanguinis. 

Barros (1992, pp. 42-3), acompanhando o raciocínio de Agamben, o qual se dedicou a 

explicar a vida nua também daqueles que perderam a cidadania, entende que emudecer o 

estrangeiro e reduzi-lo à situação em que não pode mais lutar é a mesma coisa que matá-lo, 
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afinal, a ele impede-se a possibilidade de tentar a vida em outro lugar, ou seja, escolher outro 

destino, já que a cidadania está ligada ao direito a ter direitos.

 Grupos e partidos políticos da direita dominicana tentam cercear a reaquisição da 

nacionalidade dominicana dos descendentes de haitianos e o Haiti ignora que o problema também 

é dele. Danilo Medina, Presidente da República Dominicana, promulgou o Decreto 169/2014 a 

fim de regular os haitianos e descendentes de haitianos indocumentados no país e a Mesa de 

Coordenação Nacionalista Dominicana foi até à Direção Geral de Imigração para solicitar que as 

autoridades não aplicassem o Plano Nacional de Regularização de Estrangeiros, sob o argumento 

de que o país está sendo invadido por mais de 4 milhões de haitianos ilegais (CDN, 2017), os 

quais, dito de forma mais literária, são refugos humanos batendo à porta da República 

Dominicana,

2.3- As vidas desperdiçadas de refugos humanos

Em Vidas Desperdiçadas, Bauman (2005, p. 12) trabalha o conceito de refugo humano e 

traz uma frase na qual inicia uma crítica: “o planeta está cheio”. A lotação planetária a que se 

refere se liga ao acesso à tecnologia, à construção da ordem e ao progresso econômico, o que leva 

a produção de “refugo humano”, ou, em outras palavras, “seres humanos excessivos, 

redundantes, que não puderam ou não quiseram ser reconhecidos ou obter permissão para ficar.”

Bauman menciona o equilíbrio frágil existente em terras fronteiriças, uma vez que este 

se baseia na vulnerabilidade mutuamente assegurada. Na zona de fronteira é que se inicia a 

indagação: quem é o haitiano senão um imigrante que cruzou a fronteira? A próxima indagação 

seria: os filhos destes imigrantes, nascidos na República Dominicana, os netos e bisnetos seriam 

haitianos ou dominicanos? Quais deles serão os refugos a serem devolvidos para o Haiti? Ou 

melhor, enviados, tendo em vista que muitos jamais pisaram em terras haitianas.  

Wooding e Williams (2004, p. 36) explicam que a resposta a indagações deste gênero 

seria fornecida com base em fatores ideológicos. Alguns setores nacionalistas da República 

Dominicana rechaçam a distinção entre haitiano e dominicano descendente de haitiano, pois para 

eles, todos são haitianos (talvez pelo fato de no Haiti vigorar o critério ius sanguinis para 

aquisição de nacionalidade) e eles negam nacionalidade dominicana aos filhos de haitianos em 

situação migratória irregular. Para os dominicanos, essas pessoas são redundantes.
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Ser “redundante” significa ser extranumerário, desnecessário, sem uso (...). Os outros 
não necessitam de você. Podem passar muito bem, e até melhor, sem você. Não há uma 
razão autoevidente para você existir nem qualquer justificativa óbvia para que você 
reivindique o direito à existência. Ser declarado redundante significa ter sido dispensado 
pelo fato de ser dispensável. (BAUMAN, 2005, p. 20)

O número de imigrantes haitianos faz com que a população na República Dominicana 

cresça de forma indesejada e, por isso, a sentença 168/2013 do Tribunal Constitucional 

Dominicano tratou os descendentes de haitianos como redundantes, refugos. 

Nas palavras de Bauman (2005, p. 22), “o sentimento de que a redundância pode indicar 

a condição de “sem-teto social”, com a correspondente perda da autoestima e do propósito da 

vida.” O UNICEF reconhece a perda da autoestima nos apátridas.37 No mesmo sentido, Linhart 

(2002, p. 11) ao comentar sobre pessoas despojadas da sociedade, menciona que elas perdem não 

apenas os seus empregos, projetos e a confiança de controlarem suas vidas, mas também se veem 

“despidas da sua dignidade como trabalhadores, da autoestima, do sentimento de serem úteis e 

terem um lugar social próprio.”

Bauman narra que para toda finalidade e propósitos em geral, aquilo que foi excluído 

passa a ter existência negada por meio de uma destruição criativa e conclui que o mundo é 

considerado administrável, logo, exige ser refeito na medida da compreensão humana. A criação 

do novo por meio do padrão de mineração gera vidas desperdiçadas e foi a escolha da República 

Dominicana que quis criar o novo a partir da destruição do que já existia. Eis as palavras de 

Bauman:

A mineração, por outro lado, é o epítome da ruptura e da descontinuidade. O novo não 
pode nascer a menos que algo seja descartado, jogado fora ou destruído. O novo é criado 
no curso de uma meticulosa e impiedosa dissociação entre o produto-alvo e tudo mais 
que se coloque no caminho de sua chegada. Preciosos ou de pouco valor, metais puros 
podem ser obtidos apenas removendo-se a escória e o borralho do minério (...). A 

37 O UNICEF lançou, em 2014, o relatório I`m here, I belong (Eu estou aqui, eu pertenço) no qual trouxe os impactos 
negativos da apatridia na infância em diferentes países. Um dos depoimentos de uma criança de ascendência haitiana 
foi: “Eu não estive apta para frequentar a escola por quatro anos porque eu não tinha certidão de nascimento. Quando 
eu, finalmente, a recebi, eu fiquei aliviada, mas também senti como tivesse perdido quatro anos de minha vida.” Em 
outro depoimento, Elena, uma mãe apátrida na República Dominicana, conta sobre a frequente humilhação que 
pessoas na situação dela passam na hora de procurar tratamento médico, pois nos hospitais, apenas aceitaram atender 
seu filho após uma conversa persuasiva, tendo em vista a ausência de documentos. Paloma, uma adolescente de 16 
anos, descreveu o sentimento paradoxo de pertencer e, ainda assim, ser excluída: “Eu me sinto dominicana e as 
pessoas me veem como menos dominicana pela minha falta de documentos.” (UNITED NATIONS CHILDREN`S 
FUND, 2014)
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mineração parte do pressuposto de que o nascimento do novo exige a morte do velho. 
(BAUMAN, 2005, p. 31)

Jogando no lixo o refugo, ou seja, o desnecessário e o inútil, o belo, o harmonioso e o 

agradável seriam descobertos. Na República Dominicana, o belo, harmonioso e agradável é tudo 

aquilo que não se relaciona ao negro.38 O lixo é essencial para o processo criativo, contudo, de 

acordo com Douglas (1970, p. 12), nenhum “objeto” é refugo por si mesmo, ou seja, uma pessoa 

não é considerada descartável por questões intrínsecas, mas se torna refugo por meio dos projetos 

humanos que lhe impõe características aterrorizantes, assustadoras e repulsivas.

Desde a dominicanização da fronteira ordenada por Trujillo, a mistura entre haitianos e 

dominicanos foram consideradas impuras. Wooding e Williams (2004, p. 35) contam que o 

argumento mais utilizado é que haitianos são visitantes temporários e, na maioria das vezes, 

ilegais, assim como seus descendentes. A decisão TC/168/2013 foi manifestação do que Bauman 

(2005, p. 34) chamou de “ato de criação”, que se concretiza quando ocorre a separação e remoção 

do lixo”, pois visou transformar a nação dominicana, limpando-lhe dos descendentes de haitianos 

que não tinham direito à nacionalidade dominicana. 

Pela leitura das palavras de Balaguer (1990, p. 99), percebe-se a tendência dominicana à 

limpeza étnica, pois ele, com sua preocupação racial, acredita que “constituir uma pátria tem 

menos mérito do que fazê-la uma nação limpa e poderosamente integrada.” Neste sentido, 

Bauman  (2005, p. 35) afirma: “o bem maior só pode ser obtido por um preço: juntamente com 

seus benefícios, ele tende a acarretar consequências tão indesejáveis quanto imprevisíveis.” Toda 

a produção de refugo na República Dominicana se deu pelo seu desespero em perder sua 

identidade cultural e, a partir do momento em que um grupo sente sua identidade cultural em 

risco, ele reivindica sua identidade étnica.

A formulação de projetos separatistas tende a se expandir, o que gera a perpétua 

acumulação de refugo e ao aumento dos problemas relacionados a como remover o lixo oriundo 

destes projetos, pois as pessoas não são criadas para ter interesse no lixo. Assim, um novo 

problema surgiu com os apátridas oriundos da decisão TC/168/2013, pois a República 

38 Para ter ideia a respeito da relação entre haitiano e refugo, é válido mencionar Balaguer (1990, p. 95), o qual culpa 
aos espanhóis pelo “escurecimento” da população dominicana, comparando-os com os ingleses, os quais não se 
misturavam e permaneciam apegados às suas opiniões, usos e hábitos de seus pais, não estabelecendo nenhum 
contato com os selvagens a quem deprecia, ao contrário dos espanhóis, que tinham simpatia sexual pelos negros.
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Dominicana precisava dar-lhes algum destino e a primeira opção foi a deportação massiva, que 

lhe gerou a reprovação internacional.

Removemos os dejetos da maneira mais radical e efetiva: tornando-os invisíveis, por não 
os olhar, e inimagináveis, por não pensarmos neles. Eles só nos preocupam quando as 
defesas elementares da rotina se rompem, e as precauções falham, quando o isolamento 
confortável e soporífero que as fronteiras deveriam proteger está em perigo. (...) O 
refugo é o segredo sombrio e vergonhoso de toda produção. De preferência 
permaneceria como segredo. (BAUMAN, 2005, p. 39).

O Estado-nação proclamou para si o direito de distinguir entre o que a ele pertence e o 

que a ele deve ser excluído, utilizando palavras bem-intencionadas, como, por exemplo, 

manutenção do Estado, afirmação de sua autoridade (autodeterminação dos povos) para segregar 

pessoas consideradas refugos da ordem social que deseja construir.

Deportações massivas costumam ser defendidas em nome da soberania estatal e Bauman 

(2005, p. 46) explica que “o monopólio do Estado sobre o desempenho dessa função não era 

contestado pelos outros Estados, ávidos por sustentar uma aura de naturalidade em torno de um 

arranjo específico à era da remoldagem das realidades humanas de acordo com os projetos.” 

Dados apresentados no caso das Pessoas Dominicanas e Haitianas Expulsas Versus 

República Dominicana mostraram que a expulsão massiva foi prática comum, especialmente, em 

1991, 1996, 1997 e 1997, quando foram registradas, respectivamente, 35.000, 5.000, 25.000 e 

20.000 deportações de haitianos. Em contestação, a República Dominicana alegou que a adoção 

de uma política migratória baseada em raça seria inoperante tendo em vista que a fisionomia 

haitiana coincide com a de parte dos dominicanos, porém, diversos órgãos internacionais se 

referiram ao racismo não apenas relacionados aos traços fenotípicos provenientes da ascendência 

africana, mas também ao aspecto geral de pessoas de pele escura.” 

Hobsbawn (2016, pp. 89-90) entende que etnicidade e raça são relevantes para o 

nacionalismo porque diferenças visíveis na psique são óbvias demais para serem desprezadas e 

têm “sido usadas para marcar, ou reforçar, as distinções entre “nós” e “eles”, incluindo as 

distinções nacionais.” Essa etnicidade visível é usada para definir mais “o outro” do que o 

próprio grupo e isso pode ser comprovado no uso de expressões como “negros” (ignorando as 

diversas tonalidades existentes entre branco e negro) e “eles todos se parecem”. A etnicidade foi 

abordada no caso Pessoas Dominicanas e Haitianas Expulsas Versus República Dominicana, 

como se verifica abaixo: 
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O Relator Especial e a Especialista Independente receberam declarações de haitianos e 
dominicanos de ascendência haitiana, nas quais manifestaram que “[...] o passaporte 
mais importante é a cor da pele. Os que tem a pele clara raramente tem algum problema. 
Os que são negros e de aspecto pobre tem problemas o tempo todo, independentemente 
se são haitianos ou dominicanos. Se você é negro, é haitiano”. (...) A Comissão, além 
disso, expressou que as expulsões realizadas na República Dominicana tiveram como 
fundamentação um controle de identidade baseado no perfil racial das pessoas detidas, 
sendo que as autoridades dominicanas se limitam a observar a maneira de caminhar, o 
porte, e a cor, em sua opinião, mais escura da pele, para determinar se são haitianos ou 
descendentes de haitianos. (CORTE IDH. 2014)

Um fator que acarreta a deportação maciça, que nada mais é do que a exportação dos 

problemas sociais, é o medo de que o acúmulo de pessoas indesejadas atingisse um ponto crítico. 

As pessoas supérfluas, como são os descendentes de haitianos, estão em uma posição em 

que é impossível ganhar porque quando tentam sair da condição de vulnerabilidade e lutar pelos 

seus direitos de reconhecimento e pertencimento, são acusadas de arrogância pois reivindicam 

prêmios imerecidos. 

O nacionalismo, mencionado pelos países que desejam evitar a imigração, fornece, nas 

palavras de Bauman (2017, p. 19), o bote salva-vidas para uma finada autoestima. Políticos 

nacionalistas se aproveitam dos sentimentos xenofóbicos para se aproveitar da ansiedade causada 

pelo afluxo de estranhos e ganhar votos. 

As estratégias que os políticos empregam para aproveitar essa oportunidade podem ser 
muitas e diversas, mas uma coisa deve ficar clara: a política da separação mútua e de 
manter distância, com a construção de muros em vez de pontes (...), em vez de linhas 
diretas para uma comunicação sem distorções, só leva à desolação da desconfiança 
mútua, do estranhamento e da exacerbação. (BAUMAN, 2017, p. 22)

Em concordância, Albuquerque Jr (2016, p. 100) entende que o imigrante se torna a 

explicação fácil para todos os problemas sociais, um agente dos processos de perdas que os 

nacionais enfrentam, sendo o bode expiatório. Os apátridas nascidos na República Dominicana 

passam pela situação de lhes terem duas portas fechadas, segundo relato colhido por Saccardi 

(2014, p. 94), uma jovem disse no documentário Diga o meu Nome (Say my name) “Eles não nos 

aceitam. No Haiti, nós não somos haitianos. Na República Dominicana, nós não somos 

dominicanos. Então, de onde somos?” 

Aqueles que fingem que toleram, na verdade, nada fazem. A tolerância nada mais é do 

que indiferença disfarçada, quando o que deveria ser feito é buscar um maior contato com aquele 
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estrangeiro ou descendente de estrangeiro que tanto horroriza. Este caminho não traria um alívio 

rápido para as preocupações, podendo aumentar a suspeita no início, mas é que “a humanidade 

está em crise e não existe outra saída senão a solidariedade entre seres humanos.” (BAUMAN, 

2017, p. 24)

Não importa se a indiferença é contra uma pessoa ou milhares, pois apesar do mundo 

estar obcecado em medir o sofrimento por dados estatístico, a verdade é que nenhum tormento 

pode ser maior do que aquilo que um único ser humano pode sofrer (WITTGENSTEIN, s/d, p. 

40). Bauman (2004, p. 105) critica o utilitarismo quando comenta a desculpa favorita de alguns 

visionários: “não se pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos”.

Há a presunção de que os haitianos migram para a República Dominicana na esperança 

de encontrar condições de vida melhores, mas eles sabem das dificuldades e dos riscos que 

atentarão contra as suas dignidades. A ideia da quebra de ovos para fazer uma omelete traz uma 

caraterística utilitarista que está presente em decisões que, para agradar a um grupo favorito de 

pessoas, pisoteia na dignidade do grupo preterido. De acordo com Bauman (2004, p. 105), “a 

negação da dignidade humana deprecia o valor de qualquer causa que necessite dessa negação 

para afirmar a si mesma. O que pode ser válido para omeletes torna-se uma mentira cruel quando 

aplicado à felicidade e ao bem-estar humanos.” Tirar a nacionalidade de um grupo de pessoas 

para agradar dominicanos não é justificável, mas menos justificável ainda é o Haiti não fornecer 

aos seus cidadãos os meios mínimos de cidadania e negar conceder a nacionalidade haitiana a 

quem tem direito a ela. 

A República Dominicana, devido à visibilidade e sucesso econômico, atrai haitianos 

que, muitas vezes, cruzam a fronteira sem autorização. A ilegalidade da entrada haitiana é tão 

comum que a passagem ilegal ganhou um termo em crioulo informal entre os haitianos, anba fil, 

que significa “sob o fio”. A deportação, neste caso, deveria servir de alerta ao Haiti de que ele 

precisa dar o mínimo de dignidade aos seus nacionais para que a imigração ilegal não seja tão 

corriqueira a ponto de transformá-los em “estranhos batendo a porta de outros países”.

Antes de 2010, as fronteiras domínico-haitianas39 eram pouco policiadas, cujos 

marcadores eram alguns quilômetros de cimentos gastos, pois, segundo Wooding e Williams 

(2004, p. 59), as fronteiras militares construídas no tempo de Trujillo diminuíram. Em 2017, após 

o plano de regularização de descendentes de haitianos e haitianos, o desejo de maior policiamento 

39 As principais fronteiras são Ouanaminthe-Dajabón, ao Norte, Malpasse-Jimaní e Anse a Pitre-Pedernales ao Sul.
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nas fronteiras não era mais apenas da República Dominicana, mas também do Haiti, pois muitas 

pessoas regularizadas estavam sendo deportadas, de acordo com Joseph Cherubin, Presidente do 

Movimento Sociocultural para os Trabalhadores Haitianos (LISTIN DIARIO, 2017). Em 

dezembro de 2017, foi noticiado por Contreras (2017) que o Ministro da Defesa dominicano, 

Tenente Rubén Dario Paulino, enviou mais de 400 agentes para reforçar a fronteira na zona norte 

e sul do país para combater a entrada massiva de imigrantes haitianos.

A ideia da construção de um muro na fronteira dominico-haitiana, projeto do deputado 

Vinício Castillo Semán, divide opiniões. Para o diretor da Faculdade Latino-Americana de 

Ciências Sociais, isso desfocaria do problema principal da imigração, que muros nunca 

resolveram problemas migratórios e que reflete a incapacidade de as nações fazerem um acordo 

(MOLINA, 2014). Isso vem ao encontro à crítica feita por Bauman (2004, p. 131), para o qual as 

políticas não deveriam tender para soluções locais quando os problemas são de natureza global, 

como é o caso da emigração haitiana. Nada adiantará a criação de muros (solução local), pois os 

“estranhos” permanecerão em contato, afinal, haitianos fazem parte da vida dominicana, que está 

condenada à presença de estranhos visíveis, impossíveis de evitar, senão por breves momentos.

Para Bauman (2004, p. 132) “cercas cuidadosamente erguidas trazem a esperança de 

fortalecer uma existência incerta”. Foram colhidas, pelo jornal dominicano Diário Libre, opiniões 

sobre a construção de um muro na fronteira domínico-haitiana que ilustram a assertiva de 

Bauman, assim como o seu conceito de mixofobia.

Vicente Matos- Professor: “um muro poderia trazer consequências negativas, porque 
aumentaria o ódio e a inimizade entre ambos países e geraria mais rancor. Há que se 
buscar outra medida de controle.”
Ysabel Montás- Dona de Casa:  “A ideia de colocar um muro na fronteira é boa porque 
assim haveria muito mais controle e os guardas poderiam fazer melhor o seu trabalho.”
Rafael Lugo- Desempregado:  “Eu vejo como positivo, porque o muro vai por um fim na 
imigração haitiana. Os haitianos, pouco a pouco, estão se apropriando de nosso país.”
Rodys Figuereo- Socióloga: “Seria uma ação positiva de parte das autoridades, porque 
assim vai eliminando a entrada de haitianos, já que tem tantos no país. Vejo como 
positivo construir o muro.” (MOLINA, 2014)

 

Como se pode verificar nos depoimentos acima, a presença de estrangeiros dentro do 

território dominicano é desconfortável para algumas pessoas, mas impossível de escapar. Isso 

ilustra o conceito de mixofobia, que é “a sensibilidade alérgica e febril aos estranhos e ao 

desconhecido que jazem além do alcance da competência arquitetônica ou urbanística” 

(BAUMAN, 2004, p. 141). Os homens mais passíveis de sofrer de mixofobia são os inseguros e 
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esse sentimento é estimulado pela sensação de insegurança existente na República Dominicana, 

onde os nacionais temem que a independência proclamada em 1844 seja anulada, tendo em vista 

a massiva chegada de haitianos, haitianas grávidas que dão à luz no país e a permanência dos 

domínico-haitianos. O maior temor dos dominicanos é a apropriação da República Dominicana 

pelo Haiti, sendo a única justificativa plausível para a desnacionalização de milhares de 

descendentes de haitianos, tendo em vista a possibilidade de verem seu país mais uma vez 

perdido por meio do plano de fusão que tem ganhado defensores importantes, como o Secretário 

Geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro. Compreendido isso, passar-se-á 

para a análise da conduta dos partidos políticos dominicanos à luz da literatura de Hannah 

Arendt.

2.4- Partidos políticos e apatridia na República Dominicana

Hannah Arendt (2012, p. 242), em seu livro Origens do Totalitarismo, enfatizou a 

perseguição dos judeus na Alemanha que perderam a cidadania40, semelhantemente ao ocorrido 

com os descendentes de haitianos em 2013. O pensamento racial alemão teve como finalidade 

unir o povo contra a dominação estrangeira ao despertar no povo a consciência de uma origem 

comum, ficando tão intimamente ligada a sentimentos nacionais que ficou difícil diferenciar 

racismo de nacionalismo. 

Esse racismo não é uma construção social recente, pois refletia a opinião pública de 

diversos países e foi útil na construção de campanhas políticas. Arendt (2012, p. 233-4) esclarece 

que questões raciais são consideradas armas na guerra política porque conquistam simpatizantes, 

ao contrário de concessões e promessas que podem ser quebradas. Em meados do século XIX, 

opiniões racistas eram julgadas por critérios políticos, mas “já no fim daquele século 

concederam-se ao pensamento racista dignidade e importância, como se ele fosse uma das 

maiores contribuições espirituais do muno ocidental.” 

40 O genocídio perpetrado pela Alemanha nazista contra o povo judeu, por exemplo, foi o ato final de um processo 
histórico de exclusão social que teve, em seu início, diversas medidas jurídicas que inviabilizaram o exercício da 
cidadania por parte dos judeus. De acordo com Almeida (2015, p. 91) “A lei de Nuremberg, de 15 de setembro de 
1935, preservou a nacionalidade alemã dos judeus, mas retirou-lhes o status de cidadão. Essa lei transformou os 
judeus que se refugiaram em países vizinhos em estrangeiros de Segunda categoria, pois, tendo perdido a cidadania, 
não podiam valer-se da proteção de seu Estado. Tal medida transformou esses judeus em apátridas de fato.”
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Ao deparar com a ideologia dos partidos nacionalistas da República Dominicana, 

verifica-se a falta de alteridade e Moore (2007, p. 23), entende que essa insensibilidade é produto 

do racismo. Para ele, “um mesmo indivíduo, cuidadoso com a sua família e com os outros 

fenotipicamente parecidos, pode angustiar-se diante da doença de seus cachorros, mas não 

desenvolver qualquer sentimento de comoção perante o terrível quadro da opressão racial”. 

Segundo Arendt (2012, p. 234), para que o racismo se torne ideologia, é necessário que 

haja um “sistema baseado em uma opinião suficientemente forte para persuadir um grupo de 

pessoas e bastante ampla para orientá-las nas experiências da vida moderna. Pois ideologia difere 

da simples opinião na medida em que se pretende detentora da chave da história.” 

Apesar do racismo ser uma arma ideológica da política imperialista, não é correto 

afirmar que o mesmo se confunde com nacionalismo. O racismo é um sentimento que rompe 

fronteiras e que foi considerado uma forma de escapar da responsabilidade comum pelo próximo. 

O nacionalismo não é um valor maléfico em sua raiz e isso é mencionado por Anderson (2008, p. 

199), para o qual, apesar de alguns intelectuais insistirem “no caráter quase patológico do 

nacionalismo, nas suas raízes encravadas no medo e no ódio ao “outro” e nas suas afinidades com 

o racismo, cabe lembrar que as nações inspiram amor, e amiúde um amor de profundo 

autossacrifício.” Neste sentido, Arendt (2012, p. 236) entende que “os racistas, embora 

assumissem posições aparentemente ultranacionalistas, foram os piores patriotas que os 

representantes de todas as outras ideologias internacionais.”

A ideologia racial se transforma em arma pronta a ser utilizada pelos nacionalistas, pois 

se no início a união desejada era a dos povos que falassem a mesma língua, quando ela passa a 

ser a daqueles de origem étnica-racial comum, a ideologia se torna, inegavelmente, racial. 

O sentimento de nacionalismo começou a ser desvirtuado. Se antes o sentimento de 

pertença era válido para fixar um povo ao território e nele engendrar um sentimento de amor tão 

forte a ponto de o indivíduo aceitar morrer pela sua pátria, depois passou a ser utilizado como 

arma para justificar violações aos direitos humanos em nome da soberania e autodeterminação 

dos povos. Nas palavras de Arendt (2012, p. 318) a ideologia nacional foi “enriquecida por 

arbitrárias memórias históricas que forneciam um apelo nacional que parecia transcender, em 

profundidade e amplitude, as limitações do nacionalismo.” Desse apelo surgiu um sentimento 

nacionalista que movia massas, o qual pode ser verificado nos seguintes partidos políticos 

dominicanos: Partido Reformista Social Cristão (PRSC), Partido Força Nacional Progressista 
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(FNP), Partido Revolucionário Moderno (PRM) e pela sociedade civil Mesa de Coordenação 

Dominicana. Justamente o partido político que não tem como característica o nacionalismo 

exacerbado, Partido da Liberação Dominicana (PLD), é o que exalta que o direito de todas as 

pessoas deve ser protegido.

O Partido Reformista Social Cristão cujo lema é “nem injustiças, nem privilégios” foi 

fundado em 20 de abril de 1964 com a liderança de Joaquín Balaguer e tem como orgulho o 

triunfo eleitoral de ter como filiado Juan Bosch, o primeiro presidente democrático após a 

ditadura. (PRSC, 2017). Este partido mantém um discurso favorável à regulação e à deportação 

de haitianos e seus descendentes que estão ilegais. 

Balaguer, a fim de ganhar votos, em 1990, por meio deste partido, distribuiu certidões de 

nascimento nos bateyes e, em 1994, fez uma campanha racista contra o Partido Revolucionário 

Dominicano e seu candidato negro de ascendência haitiana, José Francisco Peña Gómez. 

Balaguer ganhou as eleições, o que mostra o grau de apoio que os eleitores dominicanos dão ao 

racismo e ao anti-haitianismo.41 (WOODING e MOSELEY, 2004, p. 25).

Atualmente, o Presidente do Partido Reformista Social Cristão, Federico Antún Batlle, 

declarou que a imigração ilegal haitiana é um dos maiores problemas da República Dominicana e 

culpa os últimos governos pela presença dos estrangeiros indocumentados, pois o controle 

fronteiriço é fraco, afinal, haitianos entram no país com a cumplicidade das autoridades e máfias 

organizadas, pondo em perigo a soberania nacional e a segurança interna. (PRSC, 2017). Este 

partido tem dentre os seus objetivos impedir a invasão pacífica de haitianos que atenta contra a 

saúde e integridade dos dominicanos.

O Partido da Força Nacional Progressista, fundado em 06 de julho de 1980, é o mais 

radical dentre os partidos, pois seu Presidente Vinício Castillo Semán é favorável à deportação 

haitiana e à construção de um muro que feche a fronteira. Trata-se de um partido minoritário, de 

direita, cujo presidente considera que a sentença TC/168/2013 serve para a salvaguarda da 

41 O lançamento de José Francisco Peña Gomez (Partido Revolucionário Dominicano) para as eleições presidenciais 
foi considerado uma ousadia, pois era um homem negro a quem a extrema direita acusava de ter origem haitiana. Ele 
foi qualificado como primitivo e seus rivais usaram sua negritude contra sua eleição em uma “nação de profundas 
raízes hispânicas”. Também alegaram que “os reflexos culturais de seu comportamento pautam uma atitude e uma 
subordinação a favor deus ancestrais haitianos, logo a maioria dos dominicanos estimam que com Peña Gomez a 
frente do aparato do Estado não haverá garantia de superveniência dos valores nacionais.” (FRANCO, 2005) Como 
resposta, Peña Gomez declarou: "Eu amo meu povo, meu país. Durante toda a minha vida, paguei um preço por isso. 
Recebi ataques ferozes, às vezes frontais, às vezes com venenos mais sutis como agora. Mas eu os perdoo. Meus 
adversários podem contar comigo, com meu perdão."
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soberania. (FNP, 2017) Este partido entende que a construção do muro pode não evitar todos os 

problemas migratórios, mas ajudará muito, e retruca àqueles que comparam a construção do muro 

fronteiriço ao Muro de Berlim, o qual foi derrubado, explicando que não é a mesma coisa dividir 

uma nação (alemã) marcar fisicamente a linha divisória entre dois países (MOLINA, 2014)

De acordo com Ferreras (s/d), a comunidade internacional decidiu assumir a defesa dos 

haitianos “abusados”, obrigando a República Dominicana a compartilhar a sua herança mais 

estimada: a nacionalidade. O partido é contra que os descendentes de haitianos possam votar, 

afinal, eles jamais votariam em algum candidato da Força Nacional Progressista. Permitir que 

descendentes de haitianos votem equivaleria a depreciar “a mais formosa e apreciada herança de 

quem nos deram uma pátria conquistada com tanta dor e sangue.”

O Partido Revolucionário Moderno discursa que a regulamentação e o maior controle da 

fronteira são a solução para conter a imigração ilegal. Em 2016, o candidato à presidência Luis 

Abinader declarou que os políticos do Partido da Liberação Dominicana eram irresponsáveis, 

pois defendiam a não aplicação da Lei de Migração e, assim, entregavam o país nas mãos de 

haitianos. (REYES, 2016)

O Partido da Esperança Democrática, presidido pelo neto de Rafael Trujillo, Ramfis 

Domínguez Trujillo, atrai votos dos setores mais conservadores. Em seu discurso focado nas 

eleições presidenciais de 2020, afirmou: 

Vamos defender o nosso país, sofremos uma invasão pacífica e não pacífica. Seremos 
radicais perante o tema migratório e renegaremos a abertura das fronteiras. Este país não 
se divide em trujillistas e antitrujillistas, a mim não me inquieta uma ditadura que 
aconteceu há 60 anos. A mim me preocupa a ditadura de hoje, a que tem dedicado os 
poderes do Estado para submeter o povo dominicano. Temos que defender a bandeira 
dominicana seja como for. (ACENTO, 2017) 

Dentre as missões declaradas do Partido da Esperança Democrática é a proteção da 

soberania, que é considerada inegociável e, por isso, defende o direito de consolidar as 

delimitações fronteiriças e promulgar leis necessárias para proteger a integridade territorial, 

defendendo a pátria de intromissões estrangeiras. Outro ponto de alicerce da política deste partido 

é o desenvolvimento e a difusão da dominicanidade.42 Como se pode verificar, este partido possui 

um discurso ideológico mais direto a respeito da manutenção da soberania.

42 O ponto “nossa fronteira não é negociável” tem lugar de destaque no website do Partido Esperança Democrática e 
merece a transcrição de partes relevantes: “A República Dominicana tornou-se alvo de propaganda arbitrária nas 
mãos de organizações internacionais que procuram nos marcar como xenófobos, anti-haitianos e racistas. No entanto, 
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Sob a ótica de Arendt (2012, p. 319), este partido demonstra um nacionalismo tribal, que 

tem como característica ser concentrado na alma da pessoa (dominicanidade) e, do ponto de vista 

político, “insiste que o povo está rodeado por um mundo de inimigos, “um contra todos”. Afirma 

que o povo é único, individual, incomparável com todos os outros e nega a possibilidade de uma 

humanidade comum.” 

O Partido da Libertação Dominicana é o único que expressa sua preocupação com a 

população vulnerável da República Dominicana em seu website oficial. O partido declara lutar 

pela liberdade, pelo progresso e bem-estar dos dominicanos e demais povos do mundo, o que 

mostra um engajamento de maior alcance do que os nacionalistas, conforme se pode confirmar 

com as palavras assim escritas no site:

É um partido progressista comprometido, historicamente, com a luta para alcançar uma 
pátria solidária, livre e soberana, na qual impere a justiça social, o respeito a dignidade 
humana e a paz. A organização promove uma vocação a serviço do país, uma conduta 
ética na política e a luta contra as desigualdades sociais, contra todas as formas de 
discriminação, seja de natureza social, religiosa, racial de gênero ou política e por uma 
sociedade autenticamente democrática e civilizada. (PLD, 2017) 

O Partido da Libertação Dominicana exige que seus partidários sejam opositores de todo 

ato de repressão, corrupção, violação de liberdade, dignidade e direitos humanos. Especialmente 

por este motivo é criticado pelos demais partidos que consideram sua política clientelista, que 

pretende comprar votos por meio de ajuda social. O atual presidente Danilo Medina é filiado a 

este partido.

Essa acusação de clientelismo estimula grupos da sociedade civil, que não são partidos 

políticos, a condutas que afrontam a solidariedade com o próximo sob o manto de nacionalismo e 

podemos afirmar sem dúvida que fomos mais do que solidários com os vizinhos da ilha, oferecendo assistência 
imediata e decisiva sempre que o precisaram. É evidente que muitas dessas organizações que nos criticam hoje, são 
alimentadas pela miséria haitiana e mesmo alguns desses países mantêm posições antimigratórias muito mais severas 
do que a República Dominicana. (...) Nós sempre apoiamos qualquer iniciativa da comunidade internacional que 
favoreça ao povo haitiano, mas não às custas de nossa dignidade, nosso povo ou acima de nossa bandeira e nossas 
leis. Nossa soberania deve ser respeitada acima de qualquer interferência estrangeira. Assim como eles se defendem, 
temos o direito de nos defender quando necessário, promulgando leis que defendam nosso melhor interesse e em 
defesa da nossa liberdade e soberania. (...) Nossa fronteira com o Haiti requer um controle hermético para impedir 
absolutamente a migração pacífica do país vizinho, com uma abrangente e redesenhada cobertura das forças 
militares, maximizando a punição de qualquer membro que cometa o crime de vender nossa soberania (por meio de o 
relaxamento do controle das fronteiras em troca de remuneração) e uma política de deportação estrita para aqueles 
que tentam atravessar ilegalmente.
Incentivaremos qualquer iniciativa de organizações internacionais a favor da abolição da migração ilegal para a 
República Dominicana, desde que não violem os princípios invulneráveis de nossa soberania e o direito que nos 
ajuda a proteger nossa integridade territorial.” 
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um exemplo foi o protesto levantado pela Mesa de Coordenação Nacionalista Dominicana contra 

as parturientes haitianas, que utilizam os hospitais dominicanos para dar à luz, por entender que o 

Presidente Danilo Medina, eleito em 2016, está fracassando na aplicação de políticas migratórias. 

Os protestantes tentaram invadir o hospital que teve que fechar suas portas por medidas de 

segurança. (CORNELLO, 2017).

O Estado tinha como função primordial proteger todos aqueles que habitavam o seu 

território, não importando a nacionalidade e devia agir como uma instituição legal suprema. A 

tragédia começou quando a consciência nacional do povo interferiu nestas funções e a proteção 

dos direitos humanos ficou à mercê da soberania do Estado, quando, o homem deveria ser 

protegido pelo simples fato de ser humano. A maior prova de que o Estado se transformou em 

objeto da nação é o preconceito que cidadãos com nacionalidade originária têm contra os 

naturalizados, os quais receberam a nacionalidade por lei, não por nascimento, do Estado, mas 

não da nação. (ARENDT, 2012, pp. 322-9) 

Arendt (2016, p. 92) alerta que a sociedade, ao se tornar responsável por tudo o que o 

governo faz, passa a viver sob uma intolerável situação de solidariedade global. “A solidariedade 

entre a humanidade pode muito bem se converter numa carga insuportável, e não surpreende que 

as reações habituais a isso sejam a apatia política e o nacionalismo isolacionista.” Isso é 

percebível no discurso do Partido da Esperança Democrática, segundo o qual “devemos buscar a 

paz, o tratamento humano, a cordialidade com os vizinhos da ilha, mas sempre exigindo o 

respeito pelas nossas autoridades, pelas nossas leis, pelos símbolos nacionais e pela nossa 

integridade territorial, porque nossa soberania não é negociável.”

Na compreensão de Arendt (2017, p. 30), “uma das razões para a eficiência e 

periculosidade dos preconceitos reside no fato de neles sempre se ocultar um pedaço do passado.” 

O preconceito não nasce sem motivo, e entre República Dominicana e Haiti há razões para tal, ou 

seja, um conceito definido após uma primeira impressão ruim, que, no caso destes países, foram 

diversas as más impressões causadas por ambos.

Vemos que o verdadeiro preconceito pode ser reconhecido porque nele se oculta um 
juízo já formado, o qual originalmente tinha uma legítima causa empírica que lhe era 
apropriada e que só se tornou preconceito porque foi arrastado por meio dos tempos, de 
modo cego, sem ser revisto. (...) O perigo do preconceito reside no fato de, 
originalmente, estar sempre ancorado no passado, quer dizer, muito bem ancorado e, por 
causa disso, não apenas se antecipa ao juízo e o evita, mas também torna impossível uma 
experiência verdadeira do presente juízo. (ARENDT, 2017, p. 30)
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O rancor entre dominicanos e haitianos tem uma causa empírica, entretanto, deveria ser 

revisto, uma vez que a perseguição haitiana contra os dominicanos de outrora já não existe mais, 

pois falta aos haitianos, até mesmo, força para rivalizar entre si.

Tanto o preconceito quanto a pressão da sociedade internacional, que parece não se 

importar com a identidade cultural dominicana e tende a minimizar os efeitos maléficos da 

imigração ilegal, prejudica o estabelecimento de uma comunicação, pois “nada compromete mais 

seriamente o entendimento e o debate significativo das questões políticas do que os reflexos 

mentais automáticos e condicionadas pelas trilhas batidas das ideologias nascidas” (ARENDT, 

2011, p. 283).

Após passar pelos temas soberania, nacionalismo e racismo, Arendt (2012, p. 386) se 

dedicou a escrever sobre apatridia, afinal, esta é uma consequência possível daqueles e cita que o 

não reconhecimento de que uma pessoa era apátrida, levava as autoridades a tentar deportá-la 

para seu país de origem, mesmo que este se recusasse a reconhece-lo como cidadão. 

O Haiti é criticado por não saber lidar com as deportações massivas e, desde agosto de 

2015, cerca de 2.000 pessoas estavam vivendo em seis campos improvisados próximos à cidade 

Anse-à-Pitres, no sul do Haiti, em condições de vida deploráveis e as autoridades haitianas, por 

meses, nada fizeram para encontrar uma solução. O país não se negou a receber os apátridas, o 

problema era a falta de condições para recebê-los. (AMNISTIA INTERNACIONAL, 2016).

O Haiti preparou um plano de emergência para identificar as pessoas que foram 

repatriadas, o qual envolvia o recebimento nos postos fronteiriços oficiais, a cobertura de gastos 

de transporte às comunidades de origem de suas famílias aos que não poderiam pagar. Contudo, o 

plano fracassou por não ter sido concretizado de forma sistemática. No caso de deportações, os 

oficiais recebem das autoridades migratórias da República Dominicana uma lista com o nome das 

pessoas que irão chegar no Haiti, contudo, houve falha na comprovação dos nomes e, por isso, 

não foi possível verificar se a quantidade de pessoas das listas coincidiram com a de pessoas que  

chegaram no país, assim, algumas expulsões passaram despercebidas. Tendo em vista a inaptidão 

das autoridades haitianas para lidar com o problema, restou para as organizações de direitos 

humanos haitianas tentar garantir alguma dignidade a estas pessoas, tais como o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados- ACNUR- e o Institut du bien-être social et 

des recherchers -IBESR. (AMNISTIA INTERNACIONAL, 2016)
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Não é difícil perceber o quão a apatridia colocou os descendentes de haitianos em 

vulnerabilidade, pois, se por um lado perderam o direito de ficar no país que entendiam ser o seu, 

por outro foram deportados para um outro país despreparado para recebê-los. Arendt (2012, p. 

397) ressalta que, para os apátridas, a perda de direitos nacionais equivale à perda de direitos 

humanos. Sem a nacionalidade, os dominicanos descendentes de haitianos perderam o referencial 

e viram-se expulsos de toda a família de nações. 

Pessoas desnacionalizadas insistem em recuperar a sua nacionalidade, pois esta é um 

comprovante de que pertenceram a humanidade. Nas palavras de Arendt (2012, p. 409) “as 

pessoas se apegam à sua nacionalidade tão desesperadamente quando perdem os direitos e a 

proteção que essa nacionalidade lhes outorgou no passado que somente esse passado parece 

atestar o fato de que ainda pertencem ao mundo civilizado.” 

Finalizando o presente item, é relevante apontar que Arendt (1999, pp. 248-9), em seu 

livro A Condição Humana, sugere uma solução para problemas vistos como irreversíveis, ou seja, 

quando é impossível desfazer o que se fez: a faculdade de perdoar. O perdão serve para desfazer 

os atos do passado e a obrigação por meio de promessas, como, por exemplo, de não repetir um 

ato maléfico, “serve para criar, no futuro, que é por definição um oceano de incertezas, certas 

ilhas de segurança, sem as quais não haveria continuidade, e menos ainda durabilidade nas 

relações entre os homens.” 

O desejo de ser perdoado nada mais é do que se arrepender da atrocidade cometida, a 

correção do ato e o empenho em não repetí-lo, algo que é perseguido nas sentenças oriundas da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, entretanto, a última coisa que a República 

Dominicana deseja é perdoar o Haiti e, muito menos, ser perdoada das violações aos direitos 

humanos que tem praticado, tanto que retirou sua adesão à competência contenciosa desta Corte, 

imperando um desejo de vingança velado sob as vestes de “fazer justiça”, o que será abordado no 

item a seguir. 

2.5- Desejo de vingança velado no “fazer justiça” 
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O desejo de vingança é enfocado na obra Escritos Sobre Direito de Friedrich Nietzsche, 

que ensina que a diferença entre justo e injusto é simples para os que sofrem, mas difícil para 

quem comete a injustiça. 

A República Dominicana e seus nacionais sofreram nas mãos haitianas. O Haiti, quando 

a dominou, não respeitou a identidade cultural dominicana, tentou impor a sua cultura, agiu com 

violência em diversos momentos, como apontado no capítulo anterior. Dentre os motivos que 

fizeram a República Dominicana, talvez em um ato de desespero (ainda que inconvencional), 

diminuir o número de eleitores haitianos, pois os domínico-haitianos aumentava cada vez mais, 

se tornando eleitores, o que diminuía a força dos partidos políticos de direita e, algo que este país 

teme e, já está ganhando espaço para debate, é a unificação da Ilha de Espanhola. 

Para a República Dominicana, o Haiti quer se apropriar do território dominicano mais 

uma vez. Se antes, por meio da apropriação colonial, o Haiti suprimiu a soberania dominicana ao 

ocupar militarmente o país, atualmente as circunstâncias são diferentes. De acordo com o 

Almomento (2015), o Haiti abusa da vitimização para conseguir a fusão dos dois povos, 

rompendo a coesão nacional e gerando políticas de compaixão estrangeira.

A ocupação tem se dado paulatinamente e uma proporção de terrenos está dominada por 

haitianos e seus descendentes, havendo mais de quatrocentos bateyes, como em Verón, Troudille 

e Ranchito. Almomento (2015) denuncia que uma das formas utilizadas pra a retomada do 

território dominicano pelo Haiti tem sido feita por meio da destruição psicológica efetivada 

mediante uma campanha de descrédito internacional, o que introduz nos dominicanos não apenas 

a vontade de se defender, mas também a de se vingar.    

Para Barreto (2013, p. 201), “a leniência face ao fato criminoso impossibilita a 

convivência social fundada na tolerância, ficando a ordem jurídica privada da sua principal 

virtude, que lhe garante o estabelecimento de relações de respeito mútuo de direitos e deveres.” 

Em outras palavras, a República Dominicana, carente do apoio da comunidade internacional, 

(leia-se Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Organizações das Nações Unidas e outros 

países) luta pela manutenção de seu território pela via da justiça privada, abusando do direito de 

interpretar normas e de legislar sobre nacionalidade, mas foi a forma que encontrou de continuar 

a existir e um dos direitos do estado é o de conservação, que se refere a todos os atos necessários 

que um Estado pode praticar para proteger o seu território e a sua nação contra qualquer perigo 

que comprometa a sua integridade. 
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O direito de conservação implica direitos necessários à garantia do Estado contra 
qualquer mal que este possa vir a sofrer no futuro e à manutenção dos seus elementos 
constitutivos, como o seu território e o seu povo, bem como a preservação de sua 
integridade jurídica e política, sem as quais é impossível garantir sua estabilidade como 
pessoa jurídica de direito das gentes. (MAZZUOLI, 2015, p. 555)

Entretanto, o nacionalismo presente no direito de conservação e defesa leva, no 

entendimento de Albuquerque Jr. (2016, p. 55), ao estrangeiro a ser visto como “uma ameaça de 

invasão territorial e de dissolução dos valores, da cultura, do próprio imaginário que sustenta a 

ideia de nação.” 

Para Nietzsche (2009, p. 38), “a vingança só pode ser compreendida a partir da ruptura 

de um contrato estabelecido previamente; aqui, a punição significa inferiorizar o transgressor, 

excluí-lo, enchê-lo de vergonha, não se trata de prevenir um dano por meio do medo, mas 

rebaixar socialmente o autor do delito, tirando sua força.” Cabe a reflexão: não estaria a 

República Dominicana se vingando, jogando os descendentes de haitianos no limbo legal, 

sujeitos à deportação?

o sentido das punições não é somente represália, retaliação, reapropriação, compensação, 
mas elas nascem do fato do instinto da vingança. As represálias não indicam 
simplesmente prevenção de resgatar um bem roubado, mas são antes produtos da 
amargura que sentimos porque fomos enganados e lesados. (NIETZSCHE, 2009, p. 37)

Por Nietzsche estar correto, é que, respeitosamente, discorda-se de Anderson (2008, p. 

200), quando ele escreve que até no caso de povos colonizados, que teriam razões para odiarem 

seus governantes imperialistas, “é insignificante o elemento ódio nas suas expressões de 

sentimento nacional.” Provavelmente, o autor não se dedicou ao estudo da relação entre 

República Dominicana e Haiti, e se fosse exemplificar uma boa relação entre colonizador e 

colonizado, poderia, no máximo, pensar na relação de paixão da República Dominicana pela 

Espanha, que a faz se reconhecer como um país de tradição hispânica.

A República Dominicana, muitas vezes, se sentiu impotente diante de situações 

dolorosas que lhe ocorreram, tais como a imposição da Constituição Haitiana que chegou a ser 

aplicada em seu território quando da colonização e que mencionava, em seu art. 14, que todos, 
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independentemente da cor da pele, eram negros43; a imposição da cultura haitiana e, atualmente, a 

invasão massiva de haitianos em seu território somada ao desprestígio internacional que está 

experimentando. Sobre isso, vale trazer à tona o entendimento de Nietzsche:

A vingança inscrita nas represálias remete psicologicamente à culpa que sentimos por 
termos sido prejudicados e por termos ficado impotentes a ponto de não podermos 
impedir que isto tivesse ocorrido. As represálias são “indenizações” que nos damos e 
que aparecem sempre acompanhadas pela vingança: o sentimento de vingança cessa logo 
que o agressor se curva humilhado ou é abatido. (NIETZSCHE, 2009, p. 37)

Se a República Dominicana se ressente do fato de ter sido colonizada, por outro lado, o 

Haiti se entende como dono de toda a Ilha de Espanhola, pois, para muitos haitianos, ainda há a 

compreensão de que, conforme a Constituição de 1805, a ilha é una e indivisível e que a parte 

ocupada pela República Dominicana lhes pertence, logo, se sentem no direito de entrar e lá 

permanecer. (FERMIN, 2016) Além disso, Gutierrez Felix (2007, p. 351) aponta que os haitianos 

carregam ressentimento contra os dominicanos, pois os culpam pela matança ordenada por Rafael 

Trujillo e pelo estado de subdesenvolvimento e pobreza.

O desejo de fusão também fomenta a rivalidade entre os países. Se a República 

Dominicana tem desejo de vingança, este é reforçado pelo sentimento de defesa que nasce no 

seio da sociedade civil, e um exemplo disso é o Movimento Tricolor pela Soberania Dominicana, 

composto por um grupo de pessoas civis que lutam pela soberania e contrárias à fusão com o 

Haiti. O plano de unir dois países rivais acirra a animosidade e uma das bases do ódio é a 

necessidade de lutar novamente para manter a sua independência. O convite feito por este grupo 

tinha o seguinte conteúdo: 

Convidamos a todos os dominicanos de boa vontade, assim como as suas organizações 
representativas identificadas com a nossa pátria a imitar o exemplo de Duarte e Los 
Trinitários. Este chamado nós fazemos sem distinção de filiação política, confissão 
religiosa, ocupação, condição social, sexo ou idade, com a finalidade de fortalecemos o 
país. (PRSC, 2015)

Esse convite comprova que o fundamento da justiça dominicana é a autodefesa. A fim 

de proteger a República Dominicana da entrada de novos haitianos e vedar o nascimento de 

43 Art. 14 da Constituição haitiana de 1805: Todas as distinções de cor necessariamente desaparecerão entre os filhos 
de uma e a mesma família, onde o Chefe de Estado é o pai; todos os cidadãos haitianos, de aqui em diante, serão 
conhecidos pela denominação genérica de negros.
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crianças no país, nacionalistas dominicanos invadiram a maternidade La Altagracia para se 

manifestarem contra o nascimento de filhos de haitianos no país porque não acreditam que as 

medidas de controle da imigração haitiana estejam funcionando bem. Nas palavras de Nietzsche 

(2009, p. 70), “não deve causar espanto que a autodefesa, na medida em que é fundo gerador, 

supra as insuficiências da sua organização.” Para Albuquerque Jr (2016, p. 56), essa medida foi 

xenófoba, pois a xenofobia tenta barrar não apenas a entrada de imigrantes, vistos como 

invasores, “mas também marginalizando e atirando à condição de segunda classe os filhos de 

imigrantes.”

Outro aspecto que comprova o sentimento de vingança presente na República 

Dominicana foi o folheto intitulado O Álbum da Traição44, elaborado pelo Comitê pela Defesa da 

Nacionalidade, no qual constavam os nomes e fotos de periodistas que apoiavam os dominicanos 

de ascendência haitiana, que viam a sentença TC/168/2013 como racista e xenófoba, e sugeria o 

assassinato de tais defensores. Juan Bolivar Diaz, considerado o chefe midiático da trama contra 

a pátria, os jornalistas Fausto Rosário Adames e Ramón Emílio Colombo, o advogado Cristóbal 

Rodriguez, a Deputada Guadalupe Valdez e o diretor de Participação e Cidadania Javier Cabreja 

são exemplos de pessoas cujas fotos aparecem no folheto.

Juan Bolivar é o maior foco de vingança pela sua campanha considerada repugnante e 

perigosa, pois classifica os dominicanos como culpados do que tem se denominado genocídio 

civil e por isso, o maior traidor da República Dominicana. 

Além do folheto, nas manifestações em prol da sentença que revogava a nacionalidade 

dos dominicanos com ascendência haitiana ouvia-se “eles lá, nós aqui”; “morte aos traidores”. 

Lia-se em cartazes frases como “nenhum ilegal em nosso país”, “haitianos ilegais fora de RD”. 

Em contrapartida, descendentes de haitianos apátridas respondiam com cartazes nos quais 

estavam escritos “sou dominicano como você”; “você gostaria que te apagassem?” Todas as 

frases estavam escritas em espanhol. 

Filosoficamente, é possível compreender que a violação aos direitos humanos perpetrada 

pela República Dominicana se dá por causa do desejo de conservação de seu território. Nietzsche 

(2009, p. 78) alerta que “todas as ações más são motivadas pelo instinto de conservação.” Este 

país está desesperado pela sua conservação e sente que a sociedade internacional não está a seu 

44 El album de la traicion não está mais disponível na internet e, por isso, não se encontra nas referências 
bibliográficas. Ele foi acessado no final de 2017 e não foi possível chegar a ele em 2019.
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favor, afinal, a Organização dos Estados Americanos, que deveria agir em favor dos interesses de 

todos os Estados sob sua jurisdição, está opinando contrariamente. Em 2015, Luis Almagro, 

secretário desta organização internacional, declarou que o território ocupado por dominicanos e 

haitianos deveria ser uno, pois “quando há uma ilha, não há dois países, há um só país, ainda que 

seja uma ilha grande como a Austrália.” (DE LA ROSA, 2015)

Nietzsche (2009, p. 81) sugere que não se julgue um determinado Estado ou determinada 

época com base na justiça pessoal. “Não se poderia medir com a nossa medida a injustiça da 

escravidão, a crueldade da sujeição de pessoas e povos, pois naquela época o instinto de justiça 

não estava assim tão desenvolvido.” Determinadas ideias dominantes produzem consequências 

cruéis pelo fato delas terem se tornado estranha para as pessoas de outras culturas e épocas.

Muitos horrores e atrocidades da história, nos quais não se gostaria de acreditar 
completamente, se atenuam quando se considera que o chefe que manda e o homem que 
executa são pessoas diferentes: o primeiro não vendo a coisa, não tem sua imaginação 
fortemente impressionada; o segundo obedece a um superior e se sente irresponsável. 
(NIETZSCHE, 2009, p. 82). 

Muitos dominicanos jamais passaram pelas fronteiras com o Haiti e não imaginam como 

é dura a vida no país vizinho. Para Nietzsche (2009, p. 83), “a perversidade pode até mesmo ser 

inocente, pois não teria como objetivo o mal dos outros em si, mas a nossa própria satisfação, um 

sentimento de vingança ou uma excitação nervosa mais intensa.” Todavia, a vingança não é a 

finalidade do Direito e o desejo de preservação de um país não deve se sobrepor aos direitos 

humanos. A pluralidade sempre existirá e a alteridade é um aspecto importante que eleva o 

respeito à uma categoria de indispensável na preservação do homem e de sua dignidade. 
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III – CONSTITUCIONALISMO E NACIONALIDADE NA REPÚBLICA 

DOMINICANA

3.1- Constitucionalismo e tratamento constitucional da nacionalidade45 dominicana

A República Dominicana é um país com histórico de instabilidade política, tendo em 

vista que perdeu sua soberania em quatro ocasiões: entre os anos de 1821 e 1844, quando foi 

dominada pelo Haiti; entre 1861 e 1865, quando foi reanexada a Espanha, entre 1916 e 1924, 

quando foi ocupada pelos Estados Unidos, que também a ocupou entre 1965 e 1966. Por ter 

perdido a sua soberania quatro vezes, não é difícil compreender os motivos pelos quais o país tem  

apego à sua soberania, o que lhe criou o desejo de se conservar. 

De acordo com Cordero (2014, p. 08), o constitucionalismo dominicano foi mais 

utilizado como um instrumento de governos para quem exerce o poder, que deseja mantê-lo, do 

que para fornecer aos cidadãos e ao país uma abertura democrática, devido a diminuta 

participação cidadã. Há um aspecto contraditório no desenvolvimento constitucional dominicano: 

apesar do apego dos governantes a legitimar sua titularidade por meio da Constituição, existe um 

desrespeito pelo aspecto normativo do texto constitucional. 

Na República Dominicana, a Constituição sofre reformas frequentes. Pellerano Gómez 

(1990, p. 61) disserta que “a Constituição Dominicana, ainda que instrumento jurídico em sua 

forma, encerra um problema de poder, o qual ao ser alcançado pela força social a converte em um 

conjunto de normas que regulamenta a organização e condições de exercício do poder conforme é 

desejável à sua filosofia político social.” Daí que a Constituição Dominicana é um meio para 

atingir fins diversos e não um fim em si mesma.

O constitucionalismo dominicano tem como característica a absorção de correntes 

liberais do século XIX e, diferentemente dos países latinos que se tornaram independentes 

diretamente da Espanha, não teve a Constituição de Cádiz como fonte de inspiração primária, 

45 Mazzuoli (2015, p. 793) conceitua nacionalidade como o vínculo jurídico-político que une um indivíduo a um 
Estado, constituindo um elo que cria direitos e obrigações recíprocas. Deste conceito, extraem-se duas dimensões: 
uma vertical, que liga o indivíduo ao Estado ao qual pertence (dimensão jurídico-política); e uma horizontal, que faz 
do indivíduo um dos elementos que compõem a dimensão pessoal do estado, integrando-o com o povo (dimensão 
sociológica).
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pois recebeu influência da Constituição Haitiana também (CORDERO, 2014, p. 32), eis que esta  

vigeu no país por mais tempo, de 1816 até 1844, do que a de Cadiz, que regeu os dominicanos 

por apenas três anos.

A primeira Constituição Dominicana foi promulgada em 06 de novembro de 184446, 

também conhecida como Constituición de San Cristóbal. Na opinião de Rodríguez Demorizi 

(1980, p. 26), esta Constituição trouxe o sentimento constitucional propriamente dito de que 

Constituição e liberdade são inseparáveis. Até 1843, o território dominicano estava sob a égide da 

Constituição Haitiana de 1816, a qual continha dispositivos discriminatório aos brancos, não 

previa outra forma de transição política que não fosse por meio do golpe de Estado, assassinato 

ou morte natural do presidente. 

No manifesto de 16 de janeiro de 1844, os dominicanos proclamaram o desejo de se 

libertar do Haiti: “Que um povo que se constituiu voluntariamente dependente de outro, com o 

fim de sua proteção, fica livre de suas obrigações no momento em que este lhe falta, ainda que 

seja por impossibilidade de proteger. Um povo que está obrigado a obedecer a força e obedece, 

faz bem, e que logo pode resistir e resiste, faz melhor.” O que demonstra que os dominicanos 

quiseram se libertar diante do desrespeito haitiano aos compromissos firmados com eles, como os 

altos impostos, a proibição do direito de propriedade, o confisco de Igrejas, a proibição do ensino 

da língua espanhola.

De acordo com Cordero (2014, p. 50), no art. 1º da Constituição Dominicana de 1844 

ficou estabelecida a base do projeto, que era um manifesto de guerra aos tiranos. Isso impactou 

na fixação de quem deveria ser considerado dominicano e quem deveria ser excluído do rol de 

nacionais. A preocupação com a fixação de um tipo específico de nacionais sempre assolou a 

mentalidade dominicana tendo em vista o desejo de evitar que descendentes de haitianos fossem 

considerados dominicanos. Balaguer (1990, p. 94) narra que todos os estadistas dominicanos que 

presidiram o país entre 1844 e 1990 estavam conscientes da gravidade da imigração haitiana, 

coincidindo em “reconhecer que influência do Haiti daria por resultado a perda do caráter 

46 A Constituição Dominicana de 1844 não foi a primeira a reger o território. Entre 1795 e 1844, São Domigos foi 
regido pela Constituição francesa de 1795, a haitiana de 1801, a Constituição de Cádiz, e pelas constituições 
haitianas de 1816 e 1843. Cordero (2014, p. 36)  menciona que a falta de originalidade das demais constituições 
latino-americanas, que copiaram instituições fixadas nas constituições europeias da época e dos Estados Unidos, foi 
criticada por Cristóbal Rodriguez Gómez, que adotou uma posição legalista que ignora o contexto histórico e os 
objetivos que tiveram a instauração do sistema constitucional dominicano.
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nacional e uma progressiva adulteração da raça, porém, nenhum desses governantes pensara em 

resolver este problema com medidas afortunadas.” 

A ideia central de todos os governos dominicanos foi de que a africanização do país 

poderia ser resultado do estabelecimento das fronteiras sem um grupo numeroso de famílias da 

raça branca caucasiana, e, por isso, estimulava a imigração europeia para embranquecer os 

futuros nacionais dominicanos, ao mesmo tempo em que criava empecilhos para haitianos e seus 

descendentes ao gozo da nacionalidade dominicana, como será demonstrado nos itens a seguir. 

3.1.1- Análise do período de 1844 a 1928               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O 1º artigo da Constituição Dominicana de 1844 citou, pela primeira vez, o termo 

“dominicanos”, tendo em vista que apenas neste ano a República Dominicana se tornou um país 

independente, deixando de se chamar São Domingos/Haiti Espanhol. Essa Carga Magna 

estabeleceu que a nação é a união dos dominicanos, que deverá ser livre, independente e 

soberana, debaixo de um governo essencialmente civil, republicano, popular, representativo, 

elegível e responsável. A nacionalidade estava prevista no art. 7º desta Constituição e eram 

considerados dominicanos:

Primeiro: Todos os indivíduos que, no momento da publicação da presente Constituição, 
gozem desta qualidade.
Segundo: Todos os nascidos no território da República Dominicana de pais dominicanos 
e havendo emigrado voltem a fixar sua residência nela.
Terceiro: todos os espanhóis dominicanos e seus descendentes que, havendo emigrado 
em 1844, não tenham tomado as armas contra a República Dominicana, nem a  
hostilizaram, de modo algum, e que voltem a fixar sua residência nela.
Quarto: Todos os descendentes oriundos da parte espanhola nascidos em países 
estrangeiros que venham a fixar sua residência na República.

Art. 8º. São hábeis a ser dominicanos:
Primeiro: Todos os estrangeiros que adquiriram na República bens cujo valor seja 
superior a seis mil pesos.
Segundo: Todos os que trabalhando pessoalmente formem na República um 
estabelecimento de agricultura a título de proprietários. 

É notável o apego à Espanha, a primeira colonizadora, mas não ao Haiti, pois os 

espanhóis que emigraram e seus descendentes poderiam ser dominicanos, talvez em uma 

tentativa de buscar um padrão europeu na determinação de nacionais. Fica patente que os 

dominicanos não viam a Espanha como uma ameaça, ao contrário da visão que tinham a respeito 
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do Haiti. A Constituição Dominicana de 1844 não mencionou os haitianos e seus descendentes 

como passíveis de obter a nacionalidade dominicana originariamente tendo em vista que haviam 

acabado de se libertar, não facilmente, da colonização haitiana. 

A naturalização de estrangeiros teve lugar nesta Constituição, a qual exigia, em seu art. 

9º, o tempo de residência de seis anos como requisito e, no art. 12, discriminou os haitianos, 

expressamente, pois a eles eram aplicados um período superior do que o exigido para os 

estrangeiros de outra nacionalidade:

Art. 12. Os estrangeiros naturalizados haitianos que residiam no território da República 
Dominicana, em 27 de fevereiro de 1844, e que, para não seguir a causa dominicana, 
invocaram sua qualidade de estrangeiros serão considerados como tais e sujeitos a um 
terço a mais dos períodos estipulados no artigo 9, sem prejuízo das demais formalidades 
a que se referem os artigos 8, 10 e 11.

A preocupação em se proteger dos haitianos pode ser percebida da leitura do art. 21047, o 

qual foi considerado por Peña Batlle uma sábia técnica, pois manteve a ditadura como o único 

meio possível de conter o espírito expansionista haitiano. Para ele, “os métodos de disciplina, 

mesmo que exagerados, são imprescindíveis no viver dos dominicanos.”

Esta Constituição durou apenas dez anos e foi substituída pela de 1854 e, em relação aos 

filhos de estrangeiros nascidos em território dominicano, ainda foi escolhido o critério ius solis. 

O direito de opção foi uma inovação trazida. Eis o teor do art. 5º desta nova Constituição:

Art. 5º. São dominicanos:
1. Todos os indivíduos que, no momento da publicação da presente Constituição, 

gozem desta qualidade;
2. Todos os indivíduos nascidos no território da República de pais dominicanos, e os 

filhos destes;
3. Todos os nascidos no território da República de pais dominicanos e, que havendo 

emigrado, voltem a fixar sua residência nela.
4. Todos os espanhóis dominicanos e seus descendentes que, havendo emigrado em 

1844, não tenham tomado as armas contra a República e nem a hostilizaram, de 
modo algum, e que voltem a fixar sua residência nela.

5. Todos os descendentes oriundos da parte espanhola nascidos em países estrangeiros 
que venham a fixar sua residência na República.

6. Todos os nascidos no território de pais estrangeiros que invoquem essa qualidade, 
quando cheguem a sua maioridade.

7. Todos os naturalizados segundo as leis.

47 Art. 210. Durante a guerra atual e enquanto não esteja firmada a paz, o Presidente da República pode livremente 
organizar o exército e a força armada, mobilizar as guardas nacionais e tomar todas as medidas que acredite 
oportunas para a defesa e segurança da Nação, podendo, em consequência, dar todas as ordens, providências e 
decretos que convenham, sem estar sujeito a responsabilidade alguma.
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Esta Constituição fixou no inciso 5 o critério ius sanguinis condicionado à fixação de 

residência e, no inciso 6, o ius solis absoluto para filhos de estrangeiros, não importando o status 

migratório, desde que a pessoa invocasse a nacionalidade dominicana quando atingisse a 

maioridade. A Constituição de 1854 permaneceu vigente até 1861, quando a República 

Dominicana foi reanexada a Espanha, tornando-se uma província espanhola até 1865, quando, em 

dezembro, foi promulgada uma nova Constituição Dominicana que, em seu art. 5º, dispunha o 

seguinte quanto à nacionalidade:

Art. 5º. São dominicanos:
1. Todos os que nasceram ou nascerem no território da República, seja qual for a 

nacionalidade de seus pais.
2. Os nascidos em países estrangeiros de pais dominicanos ausentes em serviço ou por 

causa da República, tão logo solicitem essa qualidade.
3. Os nascidos fora do território, de pai ou mãe dominicanos, que vierem a domiciliar-

se no país e expressarem sua vontade de sê-lo.
4. Todos os estrangeiros, pertencentes às nações amigas, que fixem seu domicílio no 

território da República e, depois de um ano de residência, declarem querer exercer 
essa qualidade.

5. Os que durante a guerra de independência tenham escolhido a nacionalidade 
dominicana.

6. Nenhum dominicano poderá adquirir outra nacionalidade e residir com ela na 
República.

Verifica-se, mais uma vez, o critério ius solis absoluto que permitia que o filho de 

qualquer estrangeiro, até mesmo filhos de haitianos, independentemente do status migratório, 

seria dominicano. Neste momento histórico de pós-independência da Espanha, a República 

Dominicana escolheu o critério ius solis e o ius sanguinis em virtude de serviço público prestado 

na guerra da independência como forma de gratidão. Quanto ao item 6, critica-se o fato de impor, 

de certa forma, uma penalidade ao que troca de nacionalidade, afinal, este não poderia mais 

residir no país, sendo a aplicação do princípio da sujeição perpétua à nacionalidade. 

Em 1868, a Constituição Dominicana sofreu uma reforma que mostrou que o país estava 

decidido a aumentar a quantidade de seus nacionais, pois, como se verifica da leitura do inciso 6 

do art. 5º abaixo, fixou um tempo ínfimo para os estrangeiros de nações consideradas amigas para 

que fossem considerados dominicanos, apenas um ano bastava, além da manutenção do critério 

de aquisição ius solis absoluto.
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Art. 5º. São dominicanos:
1. Todos os que no presente gozem desta qualidade, seja por nascimento, por 

naturalização ou por haver escolhido a nacionalidade dominicana durante a guerra 
de independência.

2. Todos os que nasceram no território da República, seja qual for a nacionalidade de 
seus pais.

3. Os nascidos em países estrangeiros de pais dominicanos, ausentes em serviço por 
causa da República, tão logo com eles todos os seus encarregados reclamem esta 
qualidade.

4. Os nascidos fora do território da República, de pai ou mãe dominicanos, se vierem a 
residir no país e expressem sua vontade de sê-lo.

5. Todos os estrangeiros pertencentes a nações amigas, que fixem seu domicílio no 
território dominicano e que, depois de um ano de residência nela, declarem esta 
qualidade.

6. A nenhum dominicano se reconhecerá outra nacionalidade que a dominicana, 
enquanto permaneça no território da República.

A reforma de 1872 considerou dominicanos os filhos de pais dominicanos, assim como 

“todos os nascidos no território, de pais estrangeiros”, mantendo o critério ius solis absoluto, ou 

seja, sem impor outro requisito formal que não fosse o nascimento em território dominicano. 

Assim permaneceu durante as reformas constitucionais de 1874, 1875, 1877, 1878 e 1879. Em 

1880, a República Dominicana passou a reconhecer, no art. 7º. 3 da nova Constituição, como 

dominicanos “os filhos das Repúblicas hispano-americanas e os das vizinhas Antilhas espanholas 

que viessem a residir na República e quisessem gozar dessa qualidade.” Assim permaneceu nas 

reformas de 1881, 1887, quando passou a ser apenas exigido que a pessoa residisse por um ano 

antes de receber a nacionalidade e, na reforma de 1896, quando passou a ser necessário o 

juramento de defesa aos interesses da República.48

Em 1907, o sistema híbrido retornou à Constituição Dominicana e em 1924 foi aprovada 

uma nova Constituição, a qual vigeu até 15 de julho de 1927, que trouxe algumas inovações em 

matéria de nacionalidade, se destacando o inciso 5, que, mesmo antes de existir convenções 

internacionais protetivas contra a apatridia, tinha um teor humanitário. Coincidência ou não, esta 

Constituição vigeu logo após a República Dominicana se tornar membro da Organização 

Internacional Sociedade das Nações, antecessora da Organização das Nações Unidas, em 28 de 

setembro de 1924. Eis o teor do art. 8º da Constituição Dominicana de 1927, in fine:

48 Art. 7º- São dominicanos:
3. Todos os filhos das Repúblicas hispano-americanas e das vizinhas Antilhas espanholas que queiram gozar desta 
qualidade, depois de haver residido por um ano no território da República e sempre que manifestarem esse desejo, 
prestando o juramento de defender os interesses da República, diante do Governador da Província do Distrito onde 
residam e obtiveram cartas de naturalização.  
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Art. 8º. São dominicanos:
1. As pessoas que, no presente, gozem dessa qualidade em virtude de Constituições e 

leis anteriores.
2. As pessoas nascidas em território da República, ou no estrangeiro, de pais 

dominicanos.
3. Os nascidos na República de estrangeiros nascidos na República.
4. Os nascidos na República de pais estrangeiros sempre que, na sua maioridade, 

estejam domiciliados na República; a menos, não declarem, dentro do ano de 
alcançar a maioridade, que não desejam adquirir a nacionalidade dominicana e 
provem que tenham conservado a de seu pai. Perderá esse direito de opção se, antes 
disso, ele tenha exercido na República direitos de cidadania.

5. Os nascidos no território da República de pais desconhecidos ou de nacionalidade 
desconhecida.

6. Os naturalizados, segundo a Constituição e as leis.

Como se pode verificar, enquanto esta constituição vigeu, o critério de aquisição de 

nacionalidade era o ius solis absoluto, não importando o status migratório dos pais estrangeiros 

da criança, assim, quando do julgamento do processo que culminou na sentença TC/168/2013, 

esta não pôde atingir pessoas de ascendência estrangeira nascidas antes de 1929, quando adveio a 

nova Constituição que tirou o caráter absoluto de aquisição de nacionalidade pelo mero fato de 

ter nascido em território dominicano.

3.1.2- A Constituição de 1929 e a expressão “em trânsito”

Por muito tempo, a República Dominicana dependeu da imigração de haitianos para 

aumentar o número de trabalhadores na cana de açúcar e, por isso, o critério ius soli foi 

implantado como regra na República Dominicana, e, assim, todas as crianças nascidas no país 

desde 1865 eram dominicanas, não havendo mais nas Constituições posteriores a 1865 condições 

prejudiciais a haitianos. 

Em 09 de junho de 1929, adveio uma nova Constituição Dominicana, período 

presidencial de Horácio Vásquez. Neste ano, em 21 de janeiro, o Presidente dominicano assinou, 

junto com o Presidente haitiano, Louis Borno, o Tratado de Paz e Amizade Perpétua e 

Arbitragem em que cedia 8% de seu território ao Haiti, pois, ainda que lhe pertencesse, havia 

uma ocupação plenamente haitiana. (PATRIA DOMINICANA, 2015) Tendo perdido uma parte 

de seu território para o Haiti, a República Dominicana quis defender o restante deste da 

imigração haitiana e incorporou mais uma exceção ao critério ius soli de aquisição de 

nacionalidade.
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No art. 8º desta Constituição, ficou estabelecido que a nacionalidade dominicana era 

destinada a todos os nascidos no território dominicano, com exceção dos filhos legítimos de 

estrangeiros em representação diplomática ou em trânsito. Pela primeira vez, na história da 

República Dominicana, o critério ius soli passou a desconsiderar os filhos de estrangeiros que 

estavam apenas em trânsito na República Dominicana, excluindo-os da nacionalidade 

dominicana.

Art. 8º. São dominicanos:
1. As pessoas que atualmente possuem essa qualidade sob as Constituições e as leis 
anteriores.
2. Todas as pessoas nascidas no território da República, com exceção dos filhos 
legítimos de estrangeiros residentes na República em representação diplomática ou que 
estejam em trânsito. (Grifei)
3. Pessoas nascidas no exterior de pais dominicanos, desde que, de acordo com as leis do 
país de nascimento, não tenham adquirido nacionalidade estrangeira, ou que, se 
adquiriram, se manifestam na idade mais velha, por ação perante um funcionário público 
enviado ao Poder Executivo, seu objetivo é parar a nacionalidade dominicana.
4. Os naturalizados de acordo com a constituição e as leis.
Nenhum dominicano pode reivindicar status estrangeiro por naturalização ou por 
qualquer outro motivo.

A retirada dos filhos de estrangeiros em trânsito foi uma das mais relevantes alterações 

constitucionais da Constituição Dominicana de 1929, pondo fim à aquisição da nacionalidade 

dominicana aos filhos de estrangeiros ilegais, e isso aconteceu, segundo a justificativa 

apresentada pela assembleia revisora, pelo seguinte motivo:

Esta Comissão estimou mais conveniente para esse país a adoção do sistema ius soli em 
sua Constituição, tendo em conta que nossa República é de pequena e escassa população 
e, portanto, um país de imigração e não de emigração. O número de dominicanos 
residentes ou nascidos no estrangeiro é escasso comparado com o de estrangeiros 
residentes ou nascidos nesse país. No projeto se adota como regra geral o sistema do ius 
soli, com a exceção dos filhos legítimos de estrangeiros residentes na República em 
representação diplomática ou que estejam em trânsito nela.

Essa exceção permaneceu em todas as reformas às Constituições Dominicanas 

subsequentes à de 1929, tais como a de 1934, 1942, 1947, 1955, 1959, 1960, 1961, 1962, 1966, 

1994, 2002, 2010 e 2015.

Durante o período deste item, a nacionalidade recebeu tratamento legislativo também na 

seara infraconstitucional. Sob a égide do governo ditatorial Trujillo, em 14 de abril de 1939, 

adveio a Lei nº 95 de Imigração e, em 12 de maio de 1939, adveio o Regulamento de Migração nº 
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279, que definiu como “transeunte” o estrangeiro que entra na República Dominicana com o  

propósito de prosseguir, por meio do país, para o exterior, ao qual se fixa um limite temporal de, 

no máximo, 10 dias.49 Estas normas estabeleceram os procedimentos de deportação.

Imigrantes admitidos na República Dominicana, de acordo com a seção VIII, poderiam 

residir na República Dominicana indefinidamente, ou seja, sem lapso temporal determinado, com 

exceção dos viajantes em viagem de negócios, em estudo, por lazer ou curiosidade, pessoas com 

destino para o exterior e tenham entrado no país para atingir outro; pessoas que trabalhassem em 

navio ou aeronave e jornalistas temporários e suas famílias. O imigrante que quisesse residir na 

República Dominicana precisava, no momento de sua admissão, requerer o formulário C-1 para 

Permissão de Residência, do contrário, poderia ser deportado. 

Em 1942, a Constituição Dominicana foi revisada e surgiu um parágrafo no inciso 4, 

trazendo sanções para os dominicanos que invocassem outra nacionalidade, com exceção da 

mulher dominicana casada com estrangeiro. Isso reforça a imposição do sentimento nacionalista 

aos dominicanos. Após essa alteração, nenhuma outra relevante surgiu no tocante ao tratamento 

constitucional ao direito à nacionalidade na República Dominicana.

3.1.3- Análise do período de 1963 a 2009

A Constituição Dominicana, promulgada em 29 de abril de1963, período presidencial de 

Juan Bosch, continha 176 artigos e foi considerada uma das mais democráticas, pois, em matéria 

de direitos humanos, consagrou a inviolabilidade do direito à vida e da liberdade pessoal, 

estabeleceu a liberdade de crença e associação política e proibiu a censura da imprensa. A 

nacionalidade estava prevista no art. 89 e consideravam-se dominicanos:

1- As pessoas que, no presente, gozarem desta qualidade em virtude de constituições e 
leis anteriores;

2- Todas as pessoas que nascerem no território da República, com exceção dos filhos 
legítimos dos estrangeiros residentes na República em representação diplomática ou 
que estejam em trânsito nela.

49 Seção V – Transeunte
a) Aos estrangeiros que tratem de entrar na República com o propósito principal de prosseguir por meio do país com 
destino ao exterior, lhes concederão privilégios de transeuntes. Estes privilégios serão concedidos ainda que o 
estrangeiro seja inadmissível como imigrante, se sua entrada não for contrária à saúde e à ordem pública. Ao 
estrangeiro será exigido declarar o seu destino, os meios escolhidos para seu transporte, a data e o lugar de saída da 
República. Um período de 10 dias se considerará, ordinariamente, suficiente para poder passar pela República.
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3- Toda pessoa nascida no estrangeiro de pai ou mãe dominicano, sempre que, de 
acordo com as leis do país de seu nascimento, não adquiriram uma nacionalidade 
estranha, ou que, em caso de havê-la adquirido, manifestaram por ato ante de um 
oficial público remetido ao Poder Executivo, depois de alcançar a maioridade civil 
fixada na legislação nacional, seu propósito de ter a nacionalidade dominicana.

A Constituição Dominicana de 1963 tinha dentre os seus objetivos a promoção e 

garantia da dignidade humana, a eliminação dos obstáculos de ordem econômica e social que 

limitassem a igualdade e a liberdade dos dominicanos e que se opunham ao desenvolvimento da 

personalidade humana e o desenvolvimento harmônico da sociedade dentro dos princípios 

normativos da ética social.

A Constituição Dominicana de 1963 e a de 1966 expressavam, literalmente, que pessoas 

nascidas na República Dominicana, filhas de pessoas estrangeiras e irregulares, não poderiam 

adquirir a nacionalidade dominicana, pois “em trânsito” era sinônimo de irregular e não se referia 

ao transeunte, o qual apesar de regular, tinha prazo de dez dias para sair do país. Eis o teor do art. 

11 da Constituição Dominicana de 1966, promulgada no período presidencial de Joaquim 

Balaguer:

Art. 11. São dominicanos:
1. Todas as pessoas que nascerem no território da República, com exceção dos filhos 

legítimos de estrangeiros residentes no país em representação diplomática ou os que 
estiverem em trânsito nele.

2. As pessoas que, no presente, estejam investidas desta qualidade em virtude de leis e 
constituições anteriores.

3. Todas as pessoas nascidas no estrangeiro, de pai ou mãe dominicanos, sempre que, 
de acordo as leis do país de seu nascimento, não houverem adquirido uma 
nacionalidade estrangeira, ou que, em caso de havê-la adquirido, manifestarem, por 
ato diante de um oficial público remitido ao Poder Executivo, depois de alcançar a 
idade de dezoito anos, sua vontade de optar pela nacionalidade dominicana.

4. Os naturalizados. A lei estabelecerá as condições e formalidades requeridas para a 
naturalização.

A Constituição Dominicana de 1966 ainda consagrava a faculdade para o dominicano de 

adquirir uma nacionalidade estrangeira, porém, conforme o parágrafo IV, a aquisição de uma 

nova nacionalidade implicaria a perda da dominicana, a menos que houvesse acordo internacional 

em contrário. Esta Constituição foi a que durou mais tempo no país, 28 anos, e era a vigente na 

República Dominicana quando Juliana Dequis nasceu, a autora da ação de amparo50 que deu 

origem à Decisão TC/168/2013, objeto do último item deste capítulo. 

50 A ação de amparo está prevista no art. 72 da Constituição Dominicana de 2010 e é destinada à proteção imediata 
de direitos fundamentais que não podem ser protegidos pela via do habeas corpus, quando são violados ou 
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Na década de 90, antes da promulgação da Constituição Dominicana de 1994, grupos 

nacionalistas promoveram uma interpretação restritiva do conceito de “em trânsito” e, por este 

motivo, funcionários do registro civil se empenharam em negar aos filhos de imigrantes 

indocumentados, haitianos ou não, o registro de nascimento. (AMNISTIA INTERNACIONAL, 

2015b)

Na Constituição Dominicana, promulgada em em 14 de agosto de 1994, o direito à 

nacionalidade estava previsto em seu art. 11. O critério para aquisição era o ius soli, com duas 

exceções, quais sejam: filhos de pessoas em representação diplomática e pessoas em trânsito no 

país. A Constituição Dominicana, de 25 de julho de 2002, promulgada durante o governo de 

Hipólito Mejia, não inovou no direito à nacionalidade e teve como principal novidade a 

permissão de reeleição presidencial. Durante a égide da Constituição de 2002, a Suprema Corte 

de Justiça se manifestou para interpretar o direito à nacionalidade, afirmando que o filho de um 

estrangeiro ilegal não é considerado dominicano, valendo trazer as palavras da sentença proferida 

em 14 de dezembro de 2005, em ação de inconstitucionalidade contra a Lei de Imigração nº 285, 

publicada em 27 de agosto de 2004, que revogou a Lei de Migração nº 95/1939:51

A Constituição não outorga a nacionalidade dominicana indiscriminadamente a todos os 
que nascem no território nacional. (...) A situação dos filhos de estrangeiros no país nas 
circunstâncias apontadas na primeira parte do art. 11 da Constituição não é produto de 
considerações sobre raça, cor, crenças ou origem, senão do mandato expresso contido no 
texto fundamental que tem como exceção, desde a revisão constitucional de 1929, o 
benefício da nacionalidade dominicana não só aos filhos dos que estão em trânsito no 
país, senão também aos estrangeiros residentes em representação diplomática, o que 
descarta que a presente interpretação possa atribuir sentido discriminatório; que, 
consequentemente, não tem este caráter a lei questionada pelos impetrantes, cuja ação, 
portanto, carece de fundamento e deve ser descartada. (SUPREMA CORTE DE 
JUSTIÇA, 2005)52

ameaçados pela ação ou omissão de autoridade pública ou de particulares, para dar efeito o cumprimento de uma lei 
ou ato administrativo, para garantir direitos e interesses coletivos e difusos.
51 A Lei nº 285/2004 foi objeto de ação de inconstitucionalidade em 2005 impetrada pelo Serviço Jesuíta a 
Refugiados e Migrantes (SJRM) e outros, que teve como objeto os arts. 28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 e 
139, sob o argumento de que estes artigos “vulneram os direitos humanos dos haitianos e haitianas que residem no 
país porque estão dirigidos a restringir, limitar e excluir a essa minoria de residentes.”
52  A Suprema Corte de Justiça dominicana se manifestou da seguinte forma: “o fato de que haja distinção entre as 
mulheres estrangeiras não residentes e residentes não implica que com tal disposição se esteja quebrando a proibição 
constitucional que condena todo privilégio e situação que tenda a menosprezar a igualdade de todos os dominicanos 
que são, definitivamente, quem poderiam invocar as diferenças. (...) A regulamentação e o controle do movimento de 
pessoas que entram e saem de país é um direito e, ao mesmo tempo, uma obrigação do legislador dominicano que 
põe em obra quando adota medidas como as concebidas no examinado art. 28 da Lei Geral de Migração nº 284-04, 
as que tendem senão estabelecer um mero controle administrativo às estrangeiras “não residentes” que durante sua 
estadia no país deem à luz a um filho (a), o que de maneira alguma contrariam aos instrumentos internacionais de 
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O art. 36 da Lei nº 285/2004 esclareceu que trabalhadores estrangeiros temporários, 

migrantes indocumentados, fronteiriços e demais categorias eram estrangeiros “em trânsito”, 

logo, seus filhos não teriam direito à nacionalidade dominicana apenas por terem nascido no 

território dominicano, conforme disposto no art. 11 da Constituição Dominicana de 2002.53 

(AMNISTIA INTERNACIONAL, 2015b)

Da Lei nº 285/2004 também merece realce o art. 28, que se refere às estrangeiras não 

residentes que dão à luz na República Dominicana,54 pois é comum que mulheres haitianas 

ultrapassem a fronteira para terem seus filhos em um hospital do país devido às melhores 

condições hospitalares, afinal, em muitos hospitais do Haiti não há cama. Apesar de nacionalistas 

extremistas dominicanos verem esses nascimentos como um risco à soberania dominicana pelo 

que é parte a República, cuja interpretação corresponde, em princípio, aos tribunais nacionais, sendo critério desta 
Corte que o indicado art. 28 não viola a Carta Fundamental do Estado Dominicano.”
53 Art. 36- São admitidos como não residentes os estrangeiros que se qualifiquem em alguma das seguintes 
subcategorias:
1- Turistas, entendendo-se como tais os estrangeiros que ingressam no país com fins recreativos, lazer, descanso ou 
diversão, contando com recurso suficiente para tal;
2- Pessoas de negócios, as quais visitam o país por motivo de suas atividades empresariais ou comerciais, assim 
como avaliar o estabelecimento de tais atividades;
3- Tripulantes e pessoal de um meio de transporte;
4- Passageiros em trânsito para outros destinos no exterior;
5- Trabalhadores temporários, entendendo-se como tais, todos aqueles estrangeiros que ingressam ao país para 
prestar seus serviços laborais por um tempo determinado, sob contrato, de forma individual ou parte de contingentes, 
por pessoas físicas ou jurídicas que implantem no país unidades econômicas de produção, distribuição de bens e 
serviços, e de acordo com as quotas e planos de políticas migratórias que elabore o Conselho Nacional de Migração. 
Para os fins da presente Lei, os Contratos Sazonais da indústria açucareira se reputarão Contratos de Trabalho por 
Tempo Determinado;
6- Habitantes das comunidades fronteiriças que desenvolvem atividades não laborais, dedicados ao trabalho de 
pequeno comércio, entendendo-se por tais, os estrangeiros que residem em áreas fronteiriças limítrofes ao território 
nacional e que ingressam ao país dentro de um perímetro da fronteira, devidamente autorizados a realizar atividades 
lícitas e produtivas, regressando, diariamente, a seu lugar de residência.
7- Pessoas integrantes de grupos em razão de sua atividade desportiva, artística, acadêmica ou de natureza conexa;
8- Estrangeiros que ingressem ao território nacional dotados de um visto de residência com a intenção de completar 
dentro do país os procedimentos correspondentes de formalização da residência dominicana.
9- Estudantes que ingressem ao país para cursar estudos como alunos regulares em estabelecimentos reconhecidos 
oficialmente. 
10- Os não residentes são considerados pessoas em trânsito, para os fins da aplicação do art. 11 da Constituição da 
República.
54 Art. 28. As estrangeiras não residentes que, durante sua estadia no país, deem à luz a uma criança, devem 
conduzir-se ao Consulado de sua nacionalidade a fim de registrar seu filho. (a) Nos casos em que o pai da criatura 
seja dominicano, poderá registrar a mesma diante ao correspondente ofício do estado civil dominicano, conforme 
dispõem as leis da matéria. 1. Todo centro de saúde, que no momento oferecer sua assistência de parto a uma mulher 
estrangeira que não conte com a documentação que a comprove como residente legal, expedirá uma certidão de 
nascimento de cor rosada diferente à certidão de nascimento do nascimento de filho (a) de mãe estrangeira, a que se 
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fato dessas crianças poderem vir a ser dominicanas, na realidade, a lei protege tanto dominicanos 

da imigração irregular quanto haitianos, pois o registro em consulado haitiano evita a apatridia.

A Resolução nº 02-2007 da Junta Central Eleitoral, de 18 de abril de 2007, criou o Livro 

Registro de Nascimento de Filho (a) de Mãe Estrangeira Não Residente na República 

Dominicana, no qual fica facultado aos oficiais do estado civil inscrever os filhos de mães 

estrangeiras não residentes no país. Esta Resolução obriga ao oficial a expedir duas certidões de 

nascimento, uma para os pais e outra a ser enviada à embaixada do país da mãe estrangeira por 

meio da Secretaria de Estado de Relações Exteriores.55

Outro artigo relevante na Lei nº 285/2004 é o 151, que prepara o governo para criar o 

Plano Nacional de Regularização de estrangeiros ilegais instalados no país, porém, dez anos após 

a promulgação da lei, o plano ainda não havia sido criado e a sentença TC/168/2013 alertou que a 

implementação do plano era impostergável, tendo em vista os múltiplos benefícios que traria para 

a vida dos milhares estrangeiros, tais como a regularização do status migratório, a promoção e o 

fomento da dignidade e dos direitos fundamentais destes estrangeiros, inerentes ao estado 

democrático de direito. 

 Ainda na sentença referente à ação de inconstitucionalidade contra a Lei Geral de 

Migração nº 285/2004, a Suprema Corte de Justiça da República Dominicana abordou a exclusão 

dos filhos de estrangeiros em trânsito do rol de dominicanos, mencionando a Constituição de 

1994:
Quando a Constituição de 1994, no parágrafo 1 do seu artigo 11, exclui os filhos 
legítimos dos estrangeiros residentes no país em representação diplomática ou os que 
estão em trânsito nele, para adquirir a nacionalidade dominicana por ius soli, isto supõe 
que estas pessoas, as em trânsito, tenham sido, de algum modo, autorizadas a entrar e 
permanecer por um determinado tempo no país; que nesta circunstância, evidentemente 
legitimada, uma estrangeira dá à luz em território nacional, seu filho (a), por mandato da 
mesma Constituição, não nasce dominicano; que, por maior motivo, não o pode ser o 
filho(a) de mãe estrangeira que, no momento de dar à luz, se encontra em uma situação 

registrará em um livro para estrangeiro, se não lhe corresponder a nacionalidade dominicana. A Secretaria de 
Relações Exteriores notificará o fato à embaixada do país que corresponde à mãe estrangeira. 3. Toda Delegação de 
Ofícios tem obrigação de notificar a Direção Geral de Migração, o nascimento do menino ou menina, cuja mãe 
estrangeira não possua a documentação requerida.
55 3º. Facultar aos Oficiais do Estado Civil a inscrição no Livro Registro de Nascimento de Filho (a) de Mãe 
Estrangeira Não Residente na República Dominicana, de todos os filhos e filhas de mãe estrangeira não residente no 
país, que nasçam em território nacional a partir da data de entrada em vigência da presente Resolução, prévia 
apresentação da Prova de Nascimento expedida pelo centro de saúde.
4º. Instruir aos Oficiais do Estado Civil da jurisdição do lugar de nascimento que preveja a recepção da certidão de 
nascimento de cor rosa prevista na Lei Geral de Migração nº 285-04 instrumentar o Ato no Livro Registro do 
Nascimento de Filho (a) de Mãe Estrangeira não Residente na República Dominicana e sua posterior expedição 
imediata de dois certificados de nascimento, uma das quais se entregará aos pais e a outra será enviada a embaixada 
pertinente por meio da Secretaria de Estado de Relações Exteriores.  
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irregular e, portanto, não pode justificar sua entrada e permanência na República 
Dominicana. (SCJ, 2005)

Na sentença do caso das Pessoas Dominicanas e Haitianas Expulsas da República 

Dominicana, o perito Rodríguez Gomez apontou que este entendimento da Suprema Corte 

Dominicana formou um precedente que levou a Junta Central Eleitoral a aplicar, pela via 

administrativa, uma política de desnacionalização em massa de dominicanos que não podiam 

demonstrar que, quando nasceram, seus pais estavam regulares na República Dominicana. 

Após esse período, foi promulgada a Constituição Dominicana de 2010, a mais moderna 

e que vige até o presente ano (2019).56

3.1.4- Sobre a Constituição Dominicana de 2010

Em 03 de agosto de 2006, o Presidente dominicano Leonel Fernández emitiu o Decreto 

nº 323-06 a fim de preparar um anteprojeto de reforma constitucional, no qual se propôs a 

realizar consultas com setores populares, sociais, políticos e religiosos para fazer recomendações 

para uma futura Constituição com as propostas que alcançassem maiores níveis de consenso 

(NUNEZ GRULLÓN, 2012, p. 124) 

Em 11 de fevereiro de 2009, a proposta de constituição foi aprovada e, cientes da 

proximidade da futura Constituição Dominicana, estudiosos haitianos começaram a estudar quais 

seriam as consequências para o Haiti e lhes chamou atenção o art. 16 do projeto que dispunha:

Dominicanos e dominicanas nascem no território nacional, com exceção daqueles que 
são filhos de estrangeiros que são membros de legações diplomáticas e consulares ou 
estrangeiros que estejam em trânsito ou residam ilegalmente em território dominicano.
A última parte da alínea (b) refere-se explicitamente aos "filhos de imigrantes que 
residem ilegalmente no território dominicano", a maioria dos quais (centenas de 
milhares) são descendentes de migrantes haitianos em situação irregular. Já o parágrafo 
(d) do mesmo artigo também é explícito: ”Dominicanos são aqueles que nascem no 
território nacional de pais estrangeiros se a legislação de seu país de origem não lhes 
conceder qualquer nacionalidade.” (LOUIDOR, 2009)

56 Apesar de existir com o nome, na realidade, a Constituição Dominicana, de 13 de junho de 2015, tem a mesma 
redação da Constituição Dominicana de 2010, sendo, na realidade, uma emenda. Com exceção do art. 124 que 
passou a permitir a reeleição presidencial, todos os artigos são iguais à de 2010. Ambas possuem 277 artigos. Tanto a 
leitura das Constituições quanto às conversas que tive nos Consulados Dominicanos levam à conclusão que a 
Constituição Dominicana de 2015 nada mais foi do que uma emenda constitucional visando à reeleição do Presidente 
Danilo Medina. Assim, a presente tese tomará como vigente a Constituição Dominicana de 2010.
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Para Louidor (2009), o item “d” do projeto fazia referência à Constituição Haitiana de 

1987, que considera haitiano qualquer indivíduo nascido de pai ou mãe haitiana e que nunca 

desistiram de sua nacionalidade. Contudo, o objetivo, segundo o presidente do Senado 

Dominicano da época, Reinaldo Pared Pérez, foi tornar clara a nacionalidade dominicana.

A atual Constituição, promulgada em 26 de janeiro de 2010, surgiu com a promessa de 

ser a mais avançada da história do país e sua leitura na íntegra ocorreu no dia da celebração dos 

Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 2009. O realce aos direitos humanos foi tamanho que a 

manifestação de Leonel Fernandez na Assembleia Nacional Revisora não deixa dúvidas de que o 

objetivo foi a proteção humanitária e a promoção da democracia (NUNEZ GRULLÓN, 2012, pp. 

129-31).57

A Constituição Dominicana de 2010 é formada por 277 artigos que trazem inovações 

para a sociedade dominicana, tais como a garantia da supremacia constitucional por meio da 

criação do Tribunal Constitucional, órgão supremo de interpretação e de controle de 

constitucionalidade, independente da Suprema Corte de Justiça, cujas decisões são irrevogáveis e 

constituem precedentes vinculantes para todos os poderes públicos e órgãos do Estado.

Até 2010, não existiu nas Constituições Dominicanas a referência ao Estado de Direito, 

o que significa que se buscou criar uma limitação formal ao poder colocando todos os órgãos de 

poder do Estado debaixo das leis deste. Este princípio faz com que a Constituição Dominicana 

tenha força normativa e não se limite a princípios políticos gerais, aumentando a eficácia do texto 

constitucional. (CORDERO, 2014, p. 59)

Quanto ao direito à nacionalidade, a Constituição Dominicana manteve o critério ius 

solis no art. 18.3 e excluiu, explicitamente, descendentes de estrangeiros irregulares no país. 

Nunez Grullón (2012, p. 188) explicou que “com esta disposição termina o problema da 

interpretação da nacionalidade por jus soli quanto à imigração ilegal haitianos que tantos debates 

e confrontos tem tido em nossa história.” Eis o teor do artigo, in fine: 

Art. 18- Da Nacionalidade
São dominicanas e dominicanos

57 “Esta nova constituição forma parte de uma moderna tendência constitucionalista que tem ganhado força no 
âmbito ibero-americano durante as últimas três décadas, como consequência direta do processo de transição de 
regimes ditatoriais e autoritários a sistemas democráticos (...). Na República Dominicana prevalecerá, para sempre, a 
democracia, a liberdade, a paz, a soberania, a independência e o respeito à dignidade de nossos homens e mulheres 
(...).”
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1- Os filhos e filhas de mãe ou pai dominicanos;
2- Quem goze da nacionalidade dominicana antes da entrada em vigência da 
Constituição
3- As pessoas nascidas em território nacional, exceto os filhos de estrangeiros 
membros de legações diplomáticas e consulares, de estrangeiros que estão em trânsito ou 
residam ilegalmente em território dominicano. Se considera pessoa em trânsito toda 
pessoa estrangeira definida como tal nas leis dominicanas); (...)
Parágrafo- Os poderes públicos aplicarão políticas especiais para conservar e fortalecer 
os vínculos da Nação Dominicana com seus nacionais no exterior, com a meta essencial 
de alcançar maior integração.

De acordo com a República Dominicana, quando contestou o caso das Pessoas 

Dominicanas e Haitinas Expulsas da República Dominicana, objeto do capítulo V, explicou que o 

acréscimo de uma terceira exceção à aquisição da nacionalidade, na Constituição de 2010, “teve 

o objetivo de explicitar as consequências jurídicas previstas desde a revisão constitucional de 

1934, em relação às pessoas nascidas em território nacional, cujos pais tenham estado em trânsito 

no país. Portanto, esta regra é aplicável desde 1934 até a presente data.”58 O país ressaltou que a 

qualidade de transeunte pressupõe uma autorização estatal prévia para o ingresso e permanência 

no país por tempo determinado e que a “norma constitucional é race-blind, isto é, não é resultado 

de considerações raciais, étnicas, culturais, nem de nenhuma outra cláusula proibida pela 

Constituição da República, nem pela Convenção Americana de Direitos Humanos.” 

Em 2009, organizações de direitos humanos na República Dominicana como o Serviço 

Jesuíta de Refugiados e Migrantes (SJRM) e o Movimento das Mulheres Dominico-Haitianas 

(MUDHA) descreveram que o art. 16 do projeto de nova Constituição Dominicana, que se tornou 

o art. 18 da Constituição vigente, encobria um “genocídio civil” pois o objetivo era 

desnacionalizar os descendentes de haitianos, privando-os da nacionalidade dominicana e dos 

demais direitos ligados à cidadania. (LOUIDOR, 2009)

A sentença TC/168/2013 continha dispositivos que violavam a Constituição em estudo, 

pois foi contrária ao seu art. 11059 onde está estabelecido o princípio da não-retroatividade da lei 

58 Apesar da República Dominicana ter afirmado que o termo “em trânsito” foi incluído na revisão de 1934, a 
redação original da Constituição Dominicana de 1929 já contava com esse termo. O teor do art. 8.2 da revisão 
constitucional de 1934 é idêntico ao art. 8.2 da Constituição Dominicana de 1929, qual seja: “todas as pessoas que 
nascerem no território da República, com exceção dos filhos legítimos dos estrangeiros residentes na República em 
representação diplomática ou que estejam em trânsito.” Assim, a República Dominicana incorreu em erro na 
contestação apresentada, pois desde 1929 filhos de estrangeiros em trânsito não são incluídos no rol de dominicanos.
59 Art. 110  Irretroatividade da lei- A lei só dispõe e se aplica para o futuro. Não tem efeito retroativo senão quando 
seja favorável ao que esteja subjúdice ou cumprindo condenação. Em nenhum caso os poderes públicos ou a lei 
poderão afetar ou alterar a segurança jurídica derivada de situações estabelecidas conforme a uma legislação anterior.
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e o princípio da favorabilidade, e ao art. 74.460, segundo o qual um indivíduo deve gozar de uma 

interpretação favorável à proteção de seus direitos. Esta sentença foi acusada de constituir uma 

aplicação retroativa do artigo 18.3 da Constituição Dominicana de 2010, que, pela primeira vez, 

mencionou, explicitamente, os filhos de residentes irregulares como parte da exceção ao ius solis.  

Porém, isso não é verdade, uma vez que desde 1929, os filhos de estrangeiros em trânsito não 

eram mais considerados dominicanos.61 

Entretanto, o diferencial das Constituições anteriores a 2010 é que elas não excluíam, 

expressamente, os filhos de estrangeiros ilegais da nacionalidade dominicana, por exemplo, na 

Constituição de 1994, em seu art. 11, a nacionalidade dominicana cabia à todas as pessoas 

nascidas no território da República Dominicana, exceto os filhos legítimos de estrangeiros 

residentes no país em representação diplomática e dos em trânsito. O termo em trânsito se refere 

aos estrangeiros ilegais e outras espécies de estrangeiros, e ficou mais claro com o art. 36 da Lei 

Geral de Migração nº 285/2004. Já o estrangeiro transeunte, que se refere aos estrangeiros que 

entraram no país com visto válido a fim de alcançar outro destino, está definido deste modo desde 

o advento do Regulamento de Migração nº 279/1939.

O art. 184 da Constituição Dominicana determinou que as decisões proferidas pelo 

Tribunal Constitucional têm efeito vinculante “para os poderes públicos e todos os órgãos do 

Estado.” O art. 6 prevê o princípio da supremacia da Constituição, segundo o qual todos os 

órgãos que exercem atividades públicas estão sujeitos a ela, norma suprema do Estado, sendo 

nulo de pleno direito toda lei, decreto, resolução, regulamento ou ato contrário a ela. Deste modo, 

a Constituição Dominicana é uma norma invocável e com tripla natureza vinculante, pois além 

dos órgãos públicos, vincula os atos estatais e os particulares a fim de desenvolver os princípios 

da sociedade dominicana. (CORDERO, 2014, p. 64)

De modo semelhante à Constituição Brasileira, que possui um longo rol de direitos 

fundamentais, a dominicana vigente também o tem, que vai do art. 37 ao art. 74, o que foi um 

avanço, tendo em vista que antes não existia menção a eles. A Constituição de 2010 também 

60 Art. 74.4 Os poderes públicos interpretam e aplicam as normas relativas aos direitos fundamentais e suas garantias, 
em sentido mais favorável à pessoa titular dos mesmos e, em caso de conflito entre direitos fundamentais, procuram 
harmonizar os bens e interesses protegidos por esta Constituição.
61 A respeito desse fato, o embaixador da República Dominicana, Héctor Dionísio Pérez, declarou: “Todas as 
constituições dominicanas desde o ano 1929 até a mais recente, de 2010, estabelecem o mesmo critério para a 
aquisição da nacionalidade dominicana; isto é, essa regra aparece nas constituições de 1929, 1934, 1942, e 1947, 
1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 1994 e 2002; e, finalmente, aparece na mais recente de 25 de janeiro de 2010.” 
(PÉREZ, 2013).
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estabeleceu deveres fundamentais a serem cumpridos, se destacando para o presente estudo o art. 

75.5, que dispõe que é dever do dominicano se “abster de todo ato prejudicial a estabilidade, 

independência ou soberania da República Dominicana.”

Deste modo, a supremacia da Constituição Dominicana, a promoção de seus valores, o 

respeito aos direitos fundamentais, o compromisso de atuar no plano internacional, regional e a 

aplicação de normas de Direito Internacional e do sistema interamericano são normas positivadas 

no país, que, se cumpridas, evitariam o adjetivo “párias do Caribe”62, utilizado por Mário Vargas 

Llosa, pois apesar da Constituição possuir a “cláusula de abertura” ao Direito Internacional, na 

verdade, a República Dominicana é fechada a estas normas quando se sente prejudicada por elas.

3.2- Tratamento legislativo dos estrangeiros irregulares

Em 02 de dezembro de 1999, foi assinado o Protocolo de Entendimento entre a 

República Dominicana e a República do Haiti de Repatriação, no qual o governo haitiano 

reconhece que o governo dominicano tem o direito de repatriar cidadãos haitianos ilegais desde 

que cumprisse com alguns requisitos, quais sejam:

O governo haitiano reconhece que o Governo dominicano tem legítimo direito de 
repatriar os cidadãos haitianos ilegais no território dominicano, para o qual ambas as 
partes acordam o seguinte, para melhorar o procedimento das referidas repatriações: a) 
As autoridades dominicanas de migração comprometem-se a não realizar repatriações 
durante a noite, ou seja, entre as 18h e as 8h, da mesma forma, não farão repatriações 
durante os domingos e feriados dos dois países, exceto entre 8h – 12h. b) As autoridades 
dominicanas de migração evitarão a separação de famílias estabelecidas (pais e filhos 
menores) nos processos de repatriação. c) As autoridades dominicanas de migração 
comprometem-se a realizar as repatriações para o território haitiano, exclusivamente por 
meio dos postos fronteiriços de Jimaní/Malpasse, Dajabón/Ouanaminthe, Elías 
Piña/Belladere, e Pedernales/Anse-à-Pitres. Por sua parte, o Governo haitiano 
compromete-se em reforçar e/ou estabelecer postos de inspeção migratória nesses 
lugares fronteiriços que receberão os repatriados. d) As autoridades dominicanas de 
migração reconhecem os direitos humanos inerentes aos repatriados e adotarão as 
medidas concretas para que os repatriados sejam acompanhados de seus bens pessoais, 
bem como, para não reter os documentos pessoais do repatriado, salvo se os referidos 

62 Párias do Caribe é o título de uma reportagem escrita pelo peruano Mário Vargas Llosa, o qual recebeu o Prêmio 
Nobel da Paz, em 03 de novembro de 2013. Segundo o dicionário, o termo significa “pessoa mantida à margem da 
sociedade ou excluída do convívio social.” O autor escreveu o texto como protesto à sentença TC/168/2013, dizendo 
que “a sentença do Tribunal Constitucional dominicano é uma aberração jurídica e parece diretamente inspirada nas 
famosas leis hitleristas dos anos 30.” (LLOSA, 2013.) Curiosamente, ele foi premiado com o Prêmio Internacional 
de Literatura Pedro Henrique Ureña. Para o porta-voz presidencial Roberto Rodrigues, isso foi uma imprudência 
política. Para o Partido Força Nacional Progressista, o prêmio foi injusto pelas “afrontas e infâmias contra o país”. 
(GESTIÓN, 2016)
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documentos evidenciem, a juízo das autoridades, vícios de legalidade. Nesses casos 
serão retidos e posteriormente enviados à Missão Diplomática haitiana na República 
Dominicana. e) As autoridades dominicanas migratórias entregarão a cada repatriado 
uma cópia do formulário individual que contém a ordem de sua repatriação. f) As 
autoridades dominicanas de migração comprometem-se a comunicar previamente, dentro 
de um prazo razoável, às autoridades diplomáticas ou consulares haitianas acreditadas no 
território dominicano, as listas de pessoas em processo de repatriação. Essas autoridades 
poderão exercer sua função de assistência consular. g) As autoridades haitianas 
procederão ao estabelecimento de postos de controle migratório ao longo da fronteira 
domínico-haitiana, para evitar o fluxo ilegal de seus cidadãos para a República 
Dominicana. h) O Governo haitiano compromete-se em redobrar seus esforços para 
dotar seus nacionais de documentos de identidade haitiana, no contexto do fluxo 
migratório potencial para a República Dominicana.

Sob a égide da Constituição Dominicana de 2010, adveio o Regulamento nº 631, de 19 

de outubro de 2011, o qual conceitua, em seu art. 68, o termo “em trânsito” a que se refere o 

constitucional art. 18.3, que estabeleceu que “para fins da aplicação da Lei Geral de Migração, os 

estrangeiros não residentes e os estrangeiros que ingressem, ou tenham ingressado, e que 

residam, ou tenham residido em território dominicano, sem um status migratório legal ao amparo 

das leis migratórias, são considerados pessoas em trânsito”.

Em 19 de novembro de 2013, foi instituído o Decreto nº 327 que estabeleceu os 

documentos necessários e o procedimento de um plano destinado a regularizar a situação de 

estrangeiros irregulares63 e que oportunizava um processo especial de naturalização para os filhos 

de estrangeiros irregulares. O Plano Nacional de Regularização estabelecia requisitos que foram 

criticados pela dificuldade de preenchimento para grupos vulneráveis, fazendo com que os 

descendentes de haitianos permanecessem irregulares, já que alegavam estar impossibilitados de 

acessar o plano de regularização. O prazo para a solicitação era de dezoito meses sob a condição 

de apresentar uma carteira de identidade regularmente expedida pelo Estado do qual a pessoa é 

nacional ou outro documento que a substituísse.64 O prazo para a conclusão do procedimento de 

regularização era, conforme o art. 33, de quarenta e cinco dias. 

63 Art. 2- Se considera estrangeiro em situação migratória irregular toda pessoa de nacionalidade estrangeira que se 
encontre habitando de maneira estável e pacífica sob os termos e condições estabelecidas por esse Plano, no território 
da República Dominicana antes da promulgação do Regulamento nº 631-11, de 19 de outubro de 2011.
64 Apesar da queixa de que era difícil apresentar a identidade, o art. 12 do Decreto nº 327/2013 permitia a 
apresentação de outros documentos, ainda que vencidos, em seu lugar, tais como passaporte, certidão de nascimento, 
identidade emitida por autoridades consulares, certidão de casamento, declaração de solteira ou prova de convivência 
ou qualquer documento que sirva de identificação e seja verificado como legítimo. Caso o solicitante não tivesse 
nenhum desses documentos, ele poderia apresentar o pedido de regularização desde que apresentasse algum deles até 
28 de fevereiro de 2015. Já o art. 14 dispõe que serão considerados o tempo que a pessoa estrangeira está no país, os 
vínculos com a sociedade dominicana, condições socioeconômicas e laborais e se o pedido está sendo feito 
individualmente ou por família. Um dos pontos que os descendentes de haitianos, abrangidos pela sentença 
TC/168/2013, argumentavam foi esse, ou seja, que possuem casa, família, laços afetivos, que são fluentes em 
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Em 26 de maio de 2014, foi promulgada a Lei nº 169, a qual determinou que pessoas 

nascidas na República Dominicana entre 16 de junho de 1929 e 18 de abril de 2007, filhas de pais 

estrangeiros em situação migratória irregular, inscritos nos livros do Registro Civil dominicano 

com base em documentos não reconhecidos, passariam por um processo de naturalização. 

Também estavam abrangidos por este regime de naturalização os filhos de estrangeiros 

irregulares não inscritos no Registro Civil. A Corte Interamericana de Direitos Humanos criticou 

esta lei por tratar como estrangeiras pessoas nascidas no território dominicano sob a égide do 

critério ius soli. Ora, como já se verificou, o critério ius soli não era mais absoluto desde 1929 e 

excetuava os filhos de estrangeiros em trânsito. Além disso, a Lei nº 285/2004 deixou ainda mais 

claro que estrangeiros irregulares eram considerados em trânsito. 

Segundo a ONG Amnistia Internacional (2015), essa lei resolveu o problema 

parcialmente, quando o ideal seria restituir, automaticamente, a nacionalidade dos dominicanos 

que já possuíssem essa qualidade antes da Constituição de 2010, o que se coadunaria com o seu 

art. 18.I, que considera dominicano aqueles que gozavam dessa qualidade. Tratava-se de um 

procedimento gratuito, de acordo com o art. 33, e que concedia a nacionalidade com eficácia 

retroativa à data de nascimento.65

A Lei nº 169/2014 dividiu os afetados pela sentença TC/168/2013 em dois grupos: 

aqueles que já foram registrados no Registro Civil Dominicano (Grupo A), os quais poderiam ser 

reconhecidos como dominicanos após um processo administrativo junto a Junta Central Eleitoral; 

e aqueles que nunca foram registrados (Grupo B). 

O art. 3 desta lei não coroou a má-fé de pretensos beneficiários que obtiveram 

documentos com base em falsidade de dados ou qualquer outro fato que configurasse delito de 

falsidade em documento público sempre que o fato fosse imputável diretamente a tais pessoas. 

espanhol e não em francês ou crioulo e que vivem, há muito tempo, senão, desde o nascimento, na República 
Dominicana. O Decreto mostrou-se sensível à estas questões levantadas a ponto de levá-las em consideração. Para a 
comprovação destes laços foram exigidos apenas dois de uma lista estabelecida no Decreto. Apesar deste decreto 
exigir que a solicitação fosse feita pessoalmente, caso o requerente estivesse em tratamento médico, o art. 31 
oportunizava ao familiar a entrar com o pedido. Diante da leitura dos mencionados artigos, percebe-se que a 
reclamação de que as exigências do Plano Nacional de Regularização de estrangeiros irregulares eram excessivas não 
merece prosperar.
65 O beneficiário desta lei poderia regularizar a sua situação de duas formas após a inscrição no livro de estrangeiro: 
ou, no prazo de sessenta dias, poderia utilizar o procedimento do Plano Nacional de Regularização de Estrangeiro, 
previsto no Decreto nº 327/2013, se tornando um estrangeiro regular, ou pela naturalização após dois anos, conforme 
a Lei Geral de Migração nº 285/2004.
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Caso a culpa pela falsidade de dados fosse dos pais, o beneficiário não seria penalizado e poderia 

obter a naturalização como dominicano.

Quanto aos filhos de pais estrangeiros em situação migratória irregular não inscritos no 

Registro Civil dominicano, o art. 6 previu que eles “poderiam registrar-se no livro para 

estrangeiros contemplado na Lei Geral de Migração n° 285/2004.” O Decreto nº 250/2014, que 

regulamenta a Lei nº 169/2014, concedeu um prazo de 90 dias para que as pessoas interessadas 

solicitassem o registro de estrangeiros. Cumpridos os requisitos estabelecidos, a partir deste 

registro, as pessoas poderiam se utilizar do Decreto nº 327/2013, referente ao Plano Nacional de 

Regularização de Estrangeiros em situação migratória irregular. Ou seja, as pessoas do Grupo B 

foram obrigadas a se registrar, antes, como estrangeiras, para depois iniciar um processo que 

levaria à naturalização como dominicanas.

Quanto ao Grupo A, o procedimento de Registro Civil tem sido lento e pouco 

transparente, segundo dados da Amnistia Internacional:

Em 26 de junho 2015, a Junta Central Eleitoral publicou uma lista de cerca de 55.000 
pessoas que poderiam obter documentos de identidade reconhecendo-os como 
dominicanos. Enquanto o governo dominicano declarou que considerou os casos de 
todas as pessoas listadas para serem resolvidos, muitos continuam a enfrentar obstáculos 
na obtenção de documentos de identidade e ter a nacionalidade dominicana reconhecida, 
enquanto outros, a quem foram recusados documento de identidade, não aparecem na 
lista. Embora a Lei 169-14 restaure a nacionalidade dominicana às pessoas do Grupo A 
que seguem um processo de "regularização" pela Junta Central Eleitoral, a falta de 
documentos de identidade ainda impede que alguns tenham acesso a vários serviços e, 
efetivamente, exerça seus direitos como cidadãos dominicanos. (AMNISTIA 
INTERNACIONAL, 2015)

Em relação às pessoas do Grupo B, elas começaram a receber resposta do procedimento 

em julho de 2015, que, quando positiva, concedia a autorização de residência indicando, que 

apesar de nascidas na República Dominicana, são haitianas. Em contrapartida, as autoridades 

haitianas não as reconhecem como tal, mas como apátridas. De acordo com o art. 20 da Lei nº 

169/2014, os solicitantes podem se tornar dominicanos após dois anos da autorização de 

residência, assim, até o decorrer deste tempo, as 8.755 pessoas que solicitaram a residência 

permaneceriam apátridas.

Quanto aos filhos das pessoas pertencentes ao grupo A, eles permanecem apátridas até a 

nacionalidade dominicanas de um dos pais ser restaurada, a menos que adquiram outra 

nacionalidade. Outra situação é quando um dos pais é dominicano. Na prática, neste caso, a 
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criança teria direito à nacionalidade dominicana, entretanto, se a mãe for uma estrangeira 

indocumentada, a criança não terá seu nascimento registrado e, devido à falta de certidão de 

nascimento, não terá como comprovar a nacionalidade dominicana, pois a Lei de Migração de 

2004 obriga a equipe do hospital a emitir um certificado de cor rosa a este tipo de recém-nascido.

Segundo as autoridades dominicanas, a alegação de que “milhares de pessoas foram 

privadas da nacionalidade na República Dominicana” foi refutada devido a Lei nº 169/2014, 

porém algo criticável foi o prazo de 90 dias para a submissão do pedido de regularização.

Aparentemente, este procedimento leva à aquisição da nacionalidade dominicana, 

entretanto, dá o tratamento de estrangeiro, que, segundo a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, não condiz com a plena observância do direito à nacionalidade. Ao submeter os filhos 

de estrangeiros irregulares nascidos no país “a uma possibilidade, por tempo limitado, de acesso a 

um processo que, eventualmente, derivaria na aquisição de uma nacionalidade que, em realidade, 

já deveriam deter, implica em submetê-las a um obstáculo ao gozo de seu direito à 

nacionalidade.” 

Quanto ao registro de nascimento tardio, este é regido pela Resolução nº 07, de 17 de 

novembro de 2003, a qual estabeleceu novos requisitos para o registro tardio de nascimento para 

pessoas maiores de 16 anos, conforme verifica-se, in fine:

A) Constância de nascimento ou parto do futuro inscrito, expedida pelo médico, clínica 
ou hospital, parteira ou Prefeito ‘pedáneo’; B) Cédulas de Identidade vigentes dos pais 
do futuro inscrito, no caso de filiação legítima ou reconhecida, ou da mãe em caso de 
filiação natural; ou do declarante previsto pela Lei (Art. 43 da Lei 659 sobre atos do 
Estado Civil). No caso de que os pais ou um deles tenha falecido, deverá apresentar 
Certidão de Óbito, expedida pelo Oficial do Estado Civil correspondente. C) Certidão de 
casamento de recente expedição dos pais do futuro inscrito, se estes forem casados; D) 
Certidão de não inscrição emitida pelo Departamento de Registro Civil do Município ou 
do Distrito Nacional onde nasceu a pessoa a ser registrada, a qual se expedirá livre de 
impostos e de maneira gratuita; E) Constância de batismo com apresentação de certidão 
de nascimento. 

Critica-se solicitar determinados documentos, tais como a existência de vínculo 

matrimonial entre os pais devido à sobrecarga financeira e ao fato de constituir uma 

discriminação. Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, exigir documentos “que 

demonstrem a relação dos pais do solicitante com o Estado são irrelevantes, já que o vínculo a 

demonstrar é o existente entre o solicitante e o Estado.” Ressalta-se que a exigência de certidão 

de casamento precisa ser cumprida apenas se os pais forem casados, dispensada caso não sejam, 
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mas ao exigir a constância de batismo, a Junta Central Eleitoral demonstra uma conduta 

discriminatória, tendo em vista que o batismo é feito apenas pelos praticantes da religião católica, 

algo dispensado para os praticantes do vodu. 

Compreendido os liames referentes ao registro de nascimento na República Dominicana 

e ao tratamento infraconstitucional destinado aos estrangeiros irregulares e seus descendentes 

quanto à obtenção da nacionalidade dominicana, seguir-se-á ao estudo da sentença TC/168/2013, 

a qual dividiu opiniões entre os dominicanos e foi criticada pela sociedade internacional por, 

supostamente, violar o direito humano à nacionalidade de descendentes de haitianos.

3.3- Do impacto da decisão TC/168/2013 no direito à nacionalidade

A decisão TC/168/2013 foi proferida pelo Tribunal Constitucional Dominicano em 23 

de setembro de 2013, e revogou a nacionalidade dominicana adquirida, desde 1929, por milhares 

de cidadãos, cuja maioria era de ascendência haitiana. Essa decisão adveio do recurso proposto 

contra a sentença nº 473-2012, proferida pela Câmara Civil, Comercial e de Trabalho da primeira 

instância do Distrito Judicial de Monte Plata.

O processo, que se tratava de uma ação de amparo, foi aberto por Juliana Dequis Pierre 

em 22 de maio de 2012, nascida, em 01º de abril de 1984, no Monte Plata, e julgado 

improcedente, pois o juiz entendeu que sua certidão de nascimento estava sob investigação e que 

ela não faz jus a nacionalidade dominicana, tendo em vista que seu registro vai de encontro ao 

art. 24 da Lei nº 659 que dispõe: “as atas do Estado Civil indicarão o ano, mês, dia e hora em que 

se instrumentem, os nomes e sobrenomes, domicílio e menção do número e selos da cédula 

pessoal de identidade, das testemunhas e dos declarantes.” 

Seus pais são haitianos e seu registro civil era dominicano. A autora teve a segunda via 

de sua carteira de identidade negada pelo fato de que seus pais não obtiveram permissão para se 

fixar na República Dominicana, logo, havia sido inscrita no Ofício do Estado Civil de Yamasá 

irregularmente. Na época, vigorava a Constituição de 1966 e a sentença interpretou o art. 11 

desta, considerando que a autora estava incluída na exceção constitucional ao princípio do ius 

soli, pois seus pais não possuíam cédulas de identificação pessoal, devendo ser considerados 

“trabalhadores temporários”, os quais eram considerados “estrangeiros em trânsito” pela Lei de 

Imigração nº 35/1939. 
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Quanto aos estrangeiros residentes, o art. 1º,§1º66, §2º67 e art. 2168 da Lei nº 6.125, de 07 

de dezembro de 1962, previa que eles deveriam receber uma cédula de identidade quando 

permanecessem na República Dominicana por mais de 60 dias e que seria obtida com a 

apresentação do passaporte com o devido visto, com a permissão de residência original ou 

renovado ou certificado de exoneração correspondente. Os pais haitianos de Juliana Dequis, 

Blanco Dequis e Marie Pierre, não possuíam nenhum desses documentos. Ele era um trabalhador 

que vivia na República Dominicana com o fim de realizar labores industriais ou agrícolas69 e não 

se inscreveu para receber sua cédula de identificação pessoal.

A sentença decidiu que Juliana não adquire a nacionalidade dominicana por ser filha de 

estrangeiros em trânsito a menos que se tornasse apátrida e que ela não tem direito de fixar 

residência e propôs uma auditoria nos livros de registro desde 1929 até a data da sentença para 

compor uma lista de estrangeiros inscritos irregularmente no Registro Civil. 

O Tribunal Constitucional Dominicano entendeu que a categoria “estrangeiros em 

trânsito”, que desde 1929 constava nas Constituições dominicanas, corresponde ao conjunto de 

quatro grupos designados como “trabalhadores estrangeiros não imigrantes” (art. 3 da Lei nº 

95/1939). Neste sentido, o Tribunal Constitucional mencionou uma sentença proferida pela 

Suprema Corte de Justiça, em 14 de dezembro de 2005, segundo a qual “estas pessoas não 

poderiam invocar que seus filhos, nascidos no país, têm direito à nacionalidade dominicana, com 

amparo do disposto no artigo 11.1 da Constituição de 1966, tendo em vista que é juridicamente 

inadmissível fundamentar o nascimento de um direito a partir de uma situação ilícita de fato.”

O Haiti reconheceu que a obrigação de regularizar a permanência dos trabalhadores 

haitianos em território dominicano era da República Dominicana por meio do Modus Operandi 

con la República de Haití, firmado em 21 de novembro de 1939. Deste documento que regula os 

66 Art. 1, §1º- Os estrangeiros não residentes só terão a obrigação de possuir o certificado de identificação a que se 
refere este artigo quando tenham no país uma permanência maior do que 60 dias.
67 Art. 1, §2º- Para obter sua identificação pessoal, os estrangeiros deverão apresentar seus passaportes corretamente 
visados por funcionários consulares ou diplomáticos dominicanos, sua permissão de residência, original ou renovado 
ou certificado de exoneração correspondente. 
68 Art. 21- A apresentação da Cédula de Identificação Pessoal é obrigatória para fins de anotação.  
69 A identificação de trabalhadores estrangeiros encontra-se regulada no art. 40 da Lei nº 6.125/1962: “Os braceiros e 
trabalhadores importados pelas companhias industriais ou agrícolas deverão solicitar e obter suas carteiras de 
identificação pessoal no local de sua entrada ou desembarque no país e os funcionários de Migração não poderão 
permitir sua permanência na República, senão depois de que houverem sido inscritos nas suas correspondentes 
cédulas de identificação pessoal.”
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trabalhadores em ambos os países, destaca-se o art. 1070, que estabelece as condições de 

legalidade da permanência dos trabalhadores estrangeiros e aponta que caso persista a 

irregularidade, eles seriam incorreriam no delito de penetração irregular.

A República Dominicana difere estrangeiros “em trânsito” de “transeuntes”, pois são 

transeuntes as pessoas que passam por um país não sem intenção de permanência, admitidas 

temporariamente, em torno de ficar dez dias, segundo prazo previsto no Regulamento 279/1939. 

O estrangeiro em trânsito é aquele que está no país por um período mais longo, sem 

fixação de domicílio ou sem permissão de residência outorgada pelas autoridades dominicanas. 

De acordo com a sentença TC/168/2013, a jurisprudência dominicana reconhece como 

estrangeiro em trânsito a pessoa jurídica que não tem domicílio legal e a pessoa física sem 

permissão legal de residência. A sentença concluiu que os estrangeiros em trânsito do art. 11.1 da 

Constituição de 1966 correspondem aos estrangeiros não imigrantes previstos no art. 3 da Lei nº 

95/1939 e do Regulamento nº 279/1939, assim, visitantes que viajam a negócios, estudos, lazer 

ou curiosidade; empregados de naves aéreas ou marítimas e trabalhadores temporários e suas 

famílias. Assim, seus filhos ficam excluídos da nacionalidade dominicana pela via do jus soli. 

Caso estes estrangeiros obtenham permissão de residência, passarão a categoria de estrangeiros 

migrantes e seus filhos terão direito à nacionalidade dominicana.

A TC/168/2013 leva a reflexão: será que é correto manter a nacionalidade dominicana 

de pessoas que violaram a lei de nacionalidade do país? Eis o teor da sentença:

Os estrangeiros que permanecem no país carecendo de permissão e residência legal ou 
que penetraram ilegalmente no mesmo, se encontram em situação migratória irregular e, 
portanto, violam as leis nacionais e os tratados internacionais subscritos pelo Estado 
dominicano e ratificados pelo Congresso Nacional nessa matéria. Nesse sentido, estas 
pessoas não poderiam invocar que seus filhos nascidos no país têm direito a obter a 
nacionalidade dominicana amparados no citado art. 11.1 da Constituição de 1966, em 
vista de que resulta juridicamente inadmissível fundamentar o nascimento de um direito 

70 Nacionais de qualquer dos dois Estados que, na data de assinatura deste instrumento, estão no território do outro, 
podem continuar a estadia, se for encontrado ajustado às disposições das leis de imigração ou de qualquer outra 
natureza, dos respectivos Estados, devido à continuação dessa permanência. Quanto à duração, pagamento de 
impostos, meios de identificação, serão observadas as disposições das leis de cada Estado.
Quanto àqueles que, na data da assinatura deste os instrumentos, estão no território de um Estado ou outro, em 
contravenção de suas respectivas leis, eles gozarão de um período de três meses a contar da data da assinatura acima 
mencionada, para regularizar de acordo com as leis de cada Estado. Para este fim, as Legações e os Consulados de 
cada país farão as publicações necessárias para que os nacionais dos respectivos Estados procedam à regularização, 
no prazo referido.
Após o termo, os nacionais de qualquer um dos dois Estados que estão no território do outro em um condição 
persistente de irregularidade, podem ser considerados, por este Estado, como violadores de suas leis e acusados do 
crime de penetração irregular.
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a partir de uma situação ilícita de fato. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
DOMINICANO, 2013)

O julgador explicou que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso das 

meninas Yean e Bosico, igualou o estrangeiro transeunte ao estrangeiro em trânsito. Para a Corte, 

“para considerar uma pessoa como transeunte ou em trânsito, independentemente da classificação 

que utilize, o Estado deve respeitar um limite temporal razoável e ser coerente com o fato de que 

um estrangeiro que desenvolve vínculos em um Estado não pode ser equiparado a um transeunte 

ou a uma pessoa em trânsito.” A Corte, equivocadamente, entendeu que o prazo de dez dias era 

aplicável tanto para o transeunte quanto para o em trânsito. O estrangeiro em trânsito pode ficar 

anos (ilegalmente) na República Dominicana e isso não muda o vício de sua condição migratória.

O Tribunal invocou a teoria da margem de apreciação que já foi mencionada pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos no caso Handyside contra o Reino Unido, em 1976,71 a qual 

permite “reconhecer a existência de situações e realidades particulares e especiais que requerem 

uma ponderação da interpretação e aplicação da norma comunitária.” Para esta teoria, às questões  

delicadas deveriam ser dadas margem de apreciação para as autoridades nacionais decidirem, 

afinal, apenas o próprio país estaria em condição adequada por estar em contato com as suas 

forças vitais. Assim, a fim de julgar o caso em tela de modo divergente do precedente da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, que julgou em prol do direito à nacionalidade de filhos de 

imigrantes ilegais, o Tribunal Constitucional Dominicano entendeu que deveria aplicar a teoria da 

margem de apreciação em relação ao alcance da noção de estrangeiros em trânsito, pois a 

nacionalidade é um tema sensível para todos os setores da sociedade dominicana.

Ressalta-se que a aplicação da teoria da margem de apreciação tem menor incidência no 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos, quando comparado ao sistema europeu, pois as 

cláusulas que permitem a discricionariedade de apreciação previstas na Convenção Americana, 

quais sejam, arts. 12, 13, 15, 15, 17 e 30, são menos abertas do que as previstas na Convenção 

Europeia, pois no âmbito da América Latina há menor homogeneidade devido a existência de 

71O cidadão britânico Richard Handyside alegou ter seu direito de expressão e difusão de pensamento violado por 
causa da proibição da divulgação de seu livro considerado imoral, reforçado ao fato de que na Irlanda do Norte o 
livro não foi proibido. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos julgou o pedido improcedente baseado no direito à 
margem de apreciação do Estado parte do sistema europeu, o qual tinha o direito de apreciar livremente o caso, 
afinal, o país poderia ter razões particulares para restringir determinados direitos, ainda que os demais países não 
contemplem as ditas restrições. 
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múltiplas culturas. Para Cançado Trindade, a teoria da margem de apreciação é inaplicável na 

América Latina.

Como poderíamos aplicar [a teoria da margem de apreciação] no contexto de um sistema 
regional de direitos humanos onde os juízes de muitos países estão sujeitos a 
intimidações e pressões? Como poderíamos aplicá-lo em uma região onde a função 
judicial não faz distinção entre a jurisdição militar e a jurisdição ordinária? Como 
poderíamos aplicá-lo no contexto de sistemas jurídicos domésticos que são fortemente 
questionados pela falta de combate à impunidade? ... Não temos outra alternativa senão 
fortalecer os mecanismos internacionais de proteção ... Felizmente, tal doutrina não foi 
desenvolvida dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. (CANÇADO 
TRINDADE apud CONTESSE, 2016, p. 134)

Em desconformidade com o fato de que a teoria da margem de apreciação72 não deve ser 

aplicada na América Latina, foi concluído pelo Tribunal Constitucional Dominicano, com base 

na Constituição de 1966 e no Regulamento de Migração nº 279/1939, que estrangeiros que não 

possuíam autorização de residência deveriam ser assimilados como em trânsito, uma noção de 

direito migratório dominicano, logo, seus filhos não são dominicanos.  

Considerar em trânsito aqueles estrangeiros que carecem de autorização para fixar 
residência no país não é uma tese nova e nem exclusiva da República Dominicana, na 
medida em que o Conselho de Estado colombiano e a Corte Constitucional deste país 
tem aplicado em casos similares ao que nos ocupa. É importante ressaltar que assimilar 
aos estrangeiros que carecem de autorização de residência aos estrangeiros em trânsito, 
não implica, de modo algum, transferir uma situação migratória dos pais aos seus filhos, 
já que estes últimos não são considerados em situação de ilegalidade, senão apenas 
carentes do direito à nacionalidade dominicana. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
DOMINICANO, 2013)

72 A teoria da margem de apreciação foi criada no âmbito do direito administrativo europeu, que prima pelo respeito 
à autonomia entre os poderes a fim de tornar imunes ao sistema de justiça determinados tipos de decisões. “A 
margem nacional de apreciação, ao ser compreendida e utilizada como forma de autorrestrição ou autocontrole, 
através da qual o órgão jurisdicional internacional evita o enfrentamento com poderes constituídos e legitimados 
desde outras premissas políticas, pode representar um risco de fragilização do direito internacional dos direitos 
humanos, caso seu uso torne‐se indiscriminado, sem critérios claros e limites precisos.”(SALDANHA, 2016). 
Entretanto, a teoria da margem de apreciação foi objeto da Opinião Consultiva nº 84/1984 no Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos, quando, pela primeira vez, a Corte a mencionou. Tratava-se de um pedido da Costa Rica a 
respeito da mudança na Constituição no tocante ao direito à nacionalidade e continha o seguinte teor: “Tendo em 
vista que é o Estado quem oferece a possibilidade de adquirir sua nacionalidade a pessoas que eram originalmente 
estrangeiros, é natural que as condições e procedimentos para sua aquisição devam ser governados primeiramente 
pelo direito doméstico daquele Estado. Desde que tais regras não entrem em conflito com normas superiores, é o 
Estado que confere a nacionalidade e quem está melhor habilitado para avaliar as condições que devam ser impostas 
para assegurar a existência de uma ligação efetiva entre aquele que requer a naturalização e os sistemas de valores e 
interesses da sociedade com a qual ele busca associar-se plenamente. Este Estado é também o mais indicado a decidir 
se tais condições foram satisfeitas.”
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No teor da sentença foi ressaltado que a retirada da nacionalidade de Juliana Dequis não 

a tornaria apátrida porque ela tem direito à nacionalidade haitiana, pois o art. 11 da Constituição 

Haitiana de 1983 prevê o critério ius sanguinis para aquisição de nacionalidade, logo, a decisão 

não contrariaria o art. 20 da Convenção Americana de Direitos Humanos. A República 

Dominicana concede nacionalidade pelo critério ius soli àqueles que, se não dominicanos, seriam 

apátridas, em consonância com o art. 1º da Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia73, 

art. 7º da Convenção sobre os Direitos da Criança74 e art. 24.3 do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos.75 Além disso, o direito à nacionalidade também está garantido por 

meio dos consulados haitianos na República Dominicana, os quais podem ser procurados pelo 

estrangeiro cujo filho nasceu no país dominicano para registrá-lo, com base na Legislação das 

Atribuições do Cônsul76, de 14 de setembro de 1958.77

A sentença menciona que a exceção à aquisição de nacionalidade aos filhos de pais 

estrangeiros em trânsito também existe em outras Constituições latino-americanas, tais como no 

art. 96 da Constituição Colombiana de 1991, que condiciona a outorga de nacionalidade ao filho 

de estrangeiro se um de seus pais domiciliarem na Colômbia.78 Além disso, o Conselho de Estado 

73 Art. 1º. Todo Estado Contratante concederá sua nacionalidade a uma pessoa nascida em seu território e que de 
outro modo seria apátrida.
74 Art. 7º 1. A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá direito, desde o momento em que 
nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles.
2. Os Estados Partes zelarão pela aplicação desses direitos de acordo com sua legislação nacional e com as 
obrigações que tenham assumido em virtude dos instrumentos internacionais pertinentes, sobretudo se, de outro 
modo, a criança se tornaria apátrida.
75 Art. 24. 3. Toda criança terá o direito de adquirir uma nacionalidade.
76 Esta lei dispõe que “na execução de sua função de Oficial do Estado Civil, incumbe ao cônsul: 1- Levantar, 
conforme as disposições previstas no Código Civil para todas as condições de forma e de fundo, os atos do estado 
civil relativo ao nascimento, ao matrimônio e ao óbito de nacionais haitianos estabelecidos em sua jurisdição e de 
transmitir a expedição dessas atas, ao final de cada mês, a Secretaria do Estado. 2- Gerenciar o levantamento por 
outro funcionário consular haitiano das atas do Estado Civil que lhe concernem pessoalmente ou que concernem ao 
seu cônjuge, a seus ascendentes ou descendentes, sob pena de nulidade.
77 Situação semelhante foi julgada na Espanha, a qual não reconheceu a nacionalidade espanhola para filhos de 
dominicanos. “Não há dúvidas de que não corresponde aos nascidos a nacionalidade espanhola, porque, de acordo 
com o conhecimento adquirido pelo Centro Diretivo da legislação constitucional dominicana, o nascido no 
estrangeiro de pais dominicanos é dominicano ius sanguinis, salvo se adquirido ius soli uma nacionalidade distinta 
(conforme o art. 11, 3 da Constituição da República Dominicana). Portanto, dado o caráter subsidiário da atribuição 
ius soli da nacionalidade espanhola e a preferência para o legislador espanhol do ius sanguinis sobre o ius soli, 
conclui-se que os nascidos são dominicanos e que não entra em jogo o preceito do Código Civil, pois não se produz 
uma situação de apatridia originária que justificaria a atribuição da nacionalidade espanhola.”
78 Art. 96- São nacionais colombianos:
1- Por nascimento:
Os naturais da Colômbia, que com uma das duas condições: que o pai ou a mãe sejam naturais ou nacionais 
colombianos, ou que, sendo filhos de estrangeiros, algum de seus pais esteja domiciliado na República no momento 
do nascimento. 
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deste país considera domiciliado o estrangeiro que tenha visto de residência, ou seja, está 

legalmente no país. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, 

Os estrangeiros titulares de qualquer visto diferente do de residente são transeuntes, nos 
termos do art. 75 do Código Civil. (...) Pode suceder que um estrangeiro que ingresse em 
um primeiro momento como transeunte decida residir no país, para o qual deverá 
solicitar a correspondente troca de visto e a regularização de sua situação, pois não pode 
sem violar as normas de migração, fazer caso omisso das mesmas e opor ao Estado sua 
situação de fato, buscando fincar nesta um direito. 

Este entendimento ficou firmado pela Corte Constitucional da República da Colômbia 

pela decisão T-1.060, de 16 de fevereiro de 2010, no processo ingressado por Frida Victória 

Pucce Marapara, a quem foi recusada carteira de identidade porque não comprovou a prova do 

domicílio de seus pais peruanos na Colômbia. O caso foi, praticamente, igual: recusa de um 

documento devido a ilegalidade da migração dos pais da autora com impacto na nacionalidade.79 

Usando esta decisão como paradigma, o Tribunal Constitucional Dominicano concluiu que a 

decisão da Junta Central Eleitoral de negar à Juliana Dequis a carteira de identidade e o título de 

eleitor por ela ser filha de haitianos em trânsito foi correta e fundamentada na Constituição e nas 

leis ordinárias dominicanas, somado ao fato de que a decisão não a tornaria apátrida.

A partir desta conclusão, o Tribunal Constitucional Dominicano teceu considerações a 

respeito das deficiências da política migratória dominicana e mostrou que o sistema de registro 

dominicano tem sido afetado por instrumentos irregulares, falsificadores que adulteram certidões 

de estado civil, deficiências na conservação dos livros-registro e que a correção dessas falhas não 

constitui uma privação arbitrária de nacionalidade.80

79 No caso da senhora Victória Pucce, esta Sala encontra, nas provas recolhidas, que não cumpre com os requisitos 
para ser nacional colombiana de nascimento, pois segundo informe da Subdireção de Estrangeiros do Departamento 
Administrativo de Segurança e da Coordenação de Vistos e Imigração do Ministério das Relações Exteriores da 
República da Colômbia, os pais da autora nunca domiciliaram em território nacional, pressuposto indispensável para 
ser beneficiária deste direito. Como consequência disso e, tendo em conta de que não existe prova em contrário, não 
é viável que a senhora Victória Pacce Marapara adquiriu a carteira de identidade sem antes receber a nacionalidade 
colombiana. No que se refere a expedição da carteira de identidade da senhora Victoria Pucce Marapara por parte do 
Registro Especial do Estado Civil de Leticia, sem haver atendido plenamente os requisitos, sendo os pais 
estrangeiros, esta Corporação assinalou que dito erro não é uma razão constitucionalmente admissível para ordenar a 
expedição da cédula de cidadania reclamada e, por isso, conceder a nacionalidade colombiana. (CORTE 
CONSTITUCIONAL DA REPÚBLICA DA COLÔMBIA, 2010).
80 Nas palavras da sentença: “No caso concreto, a denegação de outorgar a nacionalidade dominicana a filhos de pais 
estrangeiros em trânsito ou a seus próprios pais não constitui uma privação arbitrária do direito a nacionalidade, 
senão, pelo contrário, um legítimo ato de soberania fundado na normativa constitucional atinente a matéria. Resulta 
preocupante, por ser potencialmente atentatório aos direitos fundamentais dos estrangeiros, mesmo que ilegalmente 
instalados no país, o atraso de longos anos em solucionar as irregularidades daqueles que podem sofrer sem seus 
documentos de identidade.”
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 O Tribunal Constitucional reiterou que os oficiais da Junta Central Eleitoral do registro 

civil têm instruções a serem cumpridas que se encontram na Circular nº 17-200781, emitida pela 

sua Câmara Administrativa, e ordenou que fosse efetuado um minucioso exame das certidões de 

nascimento antes de expedir cópia de qualquer documento relativo ao estado civil das pessoas, 

levando em consideração as denúncias de que, antigamente, certidões foram expedidas 

irregularmente para filhos de pais estrangeiros que não comprovaram sua residência ou sua 

legalidade na República Dominicana.

O que chama atenção na sentença TC/168/2013 foi a audácia do tribunal em adotar 

medidas que transcendiam a situação particular da autora do processo, outorgando à sentença 

efeitos inter comunia, tendo em vista a proteção dos direitos de um grupo de pessoas em situação 

fática e jurídica iguais a da recorrente da ação de amparo, que ultrapassava o interesse particular 

para proteger os direitos fundamentais de pessoas que não foram partes do processo, justificando 

o efeito expansivo e vinculante.

O Tribunal Constitucional Dominicano solicitou que a Junta Central Eleitoral restituísse 

o original da certidão de nascimento da autora e que o apresentasse ao tribunal competente para 

determinar sobre sua nulidade e procedesse da mesma forma com todos os casos similares; que 

fosse expedida uma permissão especial para estadia temporária à autora até que o Plano Nacional 

de Regularização de Estrangeiros Ilegais instalados no país determinasse o procedimento a ser 

adotado. Por fim, solicitou uma auditoria minuciosa nos Livros de Registro desde 1929:

Que a Junta Central Eleitoral execute as medidas que se indicam a continuação: (i) 
efetuar uma auditoria minuciosa dos livros de registros de nascimento do Registro Civil 
da República Dominicana, desde 21 de junho de 1929 até a data, dentro de um ano 
contado a partir da notificação desta sentença (e renovável por mais um ano ao critério 
da Junta Central Eleitoral para identificar e integrar em uma lista documental e/ou digital 
todos os estrangeiros inscritos nos livros de registros de nascimentos do Registro Civil 
da República Dominicana); (ii) Consignar, em uma segunda lista, os estrangeiros que se 
encontram irregularmente inscritos por carecer das condições requeridas pela 
Constituição da República para a atribuição de nacionalidade dominicana por ius soli, a 
qual se denominará Lista de Estrangeiros Irregularmente Inscritos no Registro Civil da 
República Dominicana; (iii) Criar livros-registro anuais de nascimento de estrangeiro 
desde 21 de junho de 1929 até 18 de abril de 2007, data em que a Junta Central Eleitoral 
pôs em vigência o livro Registro de Nascimento de Filho (a) de Mãe Estrangera; e, logo, 
transferir administrativa os nascimentos que figuram na lista de estrangeiros 
irregularmente inscritos no Registro Civil da República Dominicana aos novos livros-
registros de nascimento de estrangeiros, segundo o ano que corresponda a cada um 
deles; (iv) notificar todos os nascimentos transferidos, em conformidade com o 

81 Circular No. 017, de 29 de março de 2007. Consigna o estrito cumprimento da Lei nº 659 sobre Atos do Estado 
Civil e suas modificações ao firmar Certidões de Nascimento ou qualquer documento.
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parágrafo anterior, ao Ministério de Relações Exteriores, para que este, por sua vez, 
realize as notificações que correspondam, tanto as pessoas a quem concernem ditos 
nascimentos, como aos consulados e/ou embaixadas ou missões diplomáticas, segundo o 
caso, para os fins legais pertinentes. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
DOMINICANO, 2013)

A sentença TC/168/2013, por si, não condena milhares de pessoas à apatridia pois não 

revoga a nacionalidade diretamente, mas exige uma minuciosa pesquisa nos livros desde 1929 a 

fim de verificar quem recebeu a nacionalidade dominicana em afronta às Constituições vigentes, 

pois houve uma série de erros e falcatruas que levaram com que descendentes de haitianos 

recebessem certidão de nascimento como se dominicanos fossem, cabendo analisar se a falsidade 

do registro deve ser protegida tendo em vista o fato da nacionalidade ser um direito humano. 

3.4- Reações da sociedade internacional à decisão TC/168/2013

O Diretor Executivo do Centro de Análise e Pesquisa de Direitos Humanos do Haiti 

(CARDH), Me Gédéon Jean, realizou uma análise sobre o texto da decisão TC/168/2013, que foi 

enviada por carta, em 11 de novembro de 2013, ao Presidente dominicano Danilo Medina, 

dissertando sobre três erros encontrados por ele. 

O CARDH apontou que o respeito à obrigações internacionais relativas ao direito à 

nacionalidade escapa aos juízes do Tribunal Constitucional Dominicano, que não se pode 

retroagir no campo de direitos humanos quando uma sociedade deseja ser democrática e que o 

caso das meninas Yean e Bosico, que formou um precedente no país, levaria a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos a reconsiderar a decisão TC/168/2013.

O CARDH explicou que a sentença TC/168/2013 era um atentado à ordem pública e à 

consciência coletiva, fez considerações a respeito do critério ius sanguinis presente no art. 11 da 

Constituição Haitiana e esclareceu que pais haitianos (mãe ou pai) que perderam a sua 

nacionalidade haitiana, como ocorre por meio da naturalização, não podem ter filhos haitianos, os 

quais poderiam, no máximo, ser haitianos naturalizados após cumpridos requisitos legais. (HAITI 

NET PRESSWORK, 2013)

O Decreto de nacionalidade de 1984 prevê que “uma criança nascida no exterior de um 

pai estrangeiro e uma mãe haitiana deve manter a nacionalidade estrangeira até no ano de sua 

maioridade, quando ele pode adquirir o status de haitiano por meio de declaração feita ao 
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Ministério Público de sua residência.” Assim reforça-se: a decisão do Tribunal Constitucional 

Dominicano, que estava prestes a revogar a nacionalidade dominicana de quatro gerações de 

descendentes de haitianos, não considerara que os pais e avós dominicanos de ascendência 

haitiana jamais optaram pela nacionalidade haitiana, logo, não eram haitianos e seus filhos e 

netos não poderiam o ser também. 

Nesta Carta foi relembrado a Constituição Haitiana não permitia a dupla nacionalidade, 

por isso, a nacionalidade haitiana é perdida quando a pessoa adquire outra nacionalidade. Assim, 

o argumento de que a retirada da nacionalidade dominicana não acarretaria a apatridia é falso, 

pois as pessoas atacadas jamais seriam haitianas sem um devido processo de naturalização, o qual 

demora um tempo para ser decidido.

O segundo argumento foi o descumprimento da República Dominicana ao Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, o qual emana decisões de natureza obrigatória e vinculante, 

e aos princípios gerais de Direito Internacional de Direitos Humanos, como a não retroatividade e 

não intervenção maléfica em matéria de direitos humanos. Foi reforçado que as violações 

horizontais a direitos humanos cometidas entre dominicanos e haitianos são comuns no país e que 

nada é feito pela República Dominicana para remediar, logo, o mínimo que o país deveria fazer 

seria adotar medidas legais, institucionais e outras para garantir o pleno gozo dos direitos 

humanos daqueles que por mais de meio século sofreram violações sistemáticas aos direitos 

humanos. 

Os seguintes direitos jamais poderiam ser suspensos, em nome do princípio da 

irretroatividade: o direito a uma nacionalidade (artigo 20); o princípio da legalidade e da não 

retroatividade (artigo 9); direito ao reconhecimento como pessoa perante a lei (artigo 3); direito à 

vida (artigo 4); direito à integridade da pessoa (artigo 5); Direito à proteção da família (artigo 

17); o direito da criança (artigo 19); direitos políticos (artigo 23). A conduta dominicana perturba 

a consciência coletiva e caso queira ser democrática deve se basear no respeito ao direito 

humanitário, às obrigações internacionais, na tolerância, abertura do espírito e respeito às 

minorias. (HAITI NET PRESSWORK, 2013)

Alguns descendentes de haitianos decidiram emigrar para o Haiti e se estabeleceram na 

fronteira em Anse-à-Pitres. Quando o Expert Independente visitou este local, encontrou 2.500 

pessoas distribuídas em cinco acampamentos, em condições precárias, vivendo em tendas de 

plástico, sem alimento, sem água potável, sem infraestrutura sanitária e sem acesso ao serviço de 
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saúde. Havia apenas dois vasos sanitários para cada 500 pessoas. Crianças e jovens estavam 

impossibilitadas de estudar. (A/HRC/31/77)

Essas pessoas decidiram sair, voluntariamente, do país porque sabiam que o governo 

dominicano planejava expulsá-las a partir de 17 de junho de 2015. Apesar do Haiti solicitar que 

fosse informado com antecedência sobre os futuros deportados, o país não estava preparado para 

receber as pessoas que decidiram partir por vontade própria e o perito independente solicitou uma 

política de assistência social que atendesse às necessidades básicas desta população. 

(A/HRC/31/77)

Fora dos limites da Ilha de Espanhola, a sentença TC/168/2013 também teve repercussão 

negativa para a República Dominicana. Diversos grupos surgiram ao redor do mundo na defesa 

dos haitianos, mas, não sobre todos os envolvidos na sentença, que mencionava os descendentes 

de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, em trânsito. De acordo com o documento oficial 

apresentado pela Junta Central Eleitoral, 24.392 pessoas foram atingidas pelas sentenças e após 

os descendentes de haitianos, os mais atingidos foram os filhos de estadunidenses (1.645 

pessoas); filhos de espanhóis (799 pessoas), de portorriquenhos (620 pessoas) e britânicos (569 

pessoas) (MARMOL, 2013). Entretanto, o que preocupou a sociedade internacional foram os 

haitianos. 

Em Nova York foi criado o grupo We Are All Dominican (Nós Todos Somos 

Dominicanos), que reúne estudantes universitários e jovens membros que se uniram a ativistas 

comunitários para denunciar a Decisão em estudo. Este grupo aponta que 92% das pessoas 

impactadas pela sentença possui ascendência haitiana e estão alarmados com o processo que 

buscou retirar o direito à educação, emprego, serviços sociais, direito à voto e igual proteção de 

todo um grupo étnico. Neste sentido, o Institute on Race, Equality and Human Rights (Instituto 

sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos) entende que a decisão TC/168/2013 foi racista.

A ONG Amnistia Internacional submeteu um documento à Organização das Nações 

Unidas, em 24 de agosto de 2015, mostrando que ao, invés do país caminhar para a 

implementação das recomendações do Comitê de Direitos Humanos da ONU, ele retroagiu ao 

sugerir a retirada de nacionalidade de milhares de pessoas. Esta ONG entendeu que a decisão foi 

desproporcional e discriminatória e elaborou diversos relatórios com estudos sobre a vida dos 

descendentes de haitianos após a decisão TC/168/2013. 
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No relatório Submission to the UM Human Rights Commitee, a Amnistia Internacional 

fez uma série de recomendações, dentre as quais reconhecer a escala do problema da apatridia na 

República Dominicana a fim de implementar medidas para a sua erradicação; realizar um 

mapeamento para identificar todos os apátridas; emitir documentação que reconheça a 

nacionalidade dominicana a todos aqueles que estão abrangidos pelo Grupo A da Lei nº 

169/2014; retirar os efeitos legais os arts. 6, 8 e 11 da Lei 169/2014 que exigem que as pessoas 

abarcadas no Grupo B se inscrevam como estrangeiras; adotar uma legislação que reconheça a 

nacionalidade dominicana a todos os nascidos no país antes de 26 de janeiro de 2010, 

independentemente do status migratório dos pais; tornar claro os procedimentos para facilitar o 

registro de nascimento no Registro Civil Dominicano e estabelecer um procedimento simples 

para corrigir erros, como a atribuição errônea de prova de nascimento cor de rosa e registro 

equivocado no livro de Registro de Estrangeiros; investigar indivíduos que se envolveram em 

comportamentos discriminatórios em lidar com pedidos de registro e documentos de identidade, 

incluindo a Junta Central Eleitoral, garantindo medidas disciplinares. 

Por fim, tendo em vista as deportações ocorridas após o plano de regularização de 

estrangeiros, a Comunidade do Caribe (CARICOM), na qual a República Dominicana desejava 

ingressar, não admitiu o ingresso do país como membro por por rechaçar a conduta arbitrária 

externada na sentença TC/168/2013. 

IV- CONSTITUCIONALISMO E NACIONALIDADE NA 

LEGISLAÇÃO HAITIANA

4.1- O impacto do pensamento descolonial no constitucionalismo negro
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Garay Montañez (2014, p. 304) aponta que o constitucionalismo haitiano deixou exposto 

“o fato racial como um fator histórico constitucional”, por isso, denominado “constitucionalismo 

negro”, afinal, as primeiras constituições colocaram restrições aos brancos vindos quanto ao 

direito à cidadania e propriedade, o que apontava para a consolidação de aristocracias locais de 

viés militar e racialmente identificadas.“ (MOREL, 2017, p. 129). Se antes as discussões sobre 

constitucionalismo estavam adstritas entre Estados Unidos e Europa, “a presença do Haiti abriu o 

caminho para o constitucionalismo de periferia. 

As Constituições haitianas82 demarcam as experiências que o país vivenciou, que Morel 

(2017, p. 124) resume em cinco pontos: “repúdio à escravidão, sob qualquer forma ou pretexto; 

rejeição ao retorno à antiga condição colonial; formação de uma aristocracia social e política 

negra e mulata; militarização do contexto do poder civil; organização e controle das formas de 

produção.” 

Por muitos anos, o direito à propriedade foi vedado aos brancos no Haiti, tendo em vista 

o medo de, uma vez donos de algo no território, voltassem a escravizar. Mesmo após o fim da 

escravidão, o país adotou restrições ao direito à nacionalidade de modo a não abranger pessoas 

brancas como seus nacionais. Sémelin (2009, p. 33) afirma que o desenvolvimento e manutenção 

de relações hostis entre grupos, no caso em tela, brancos e negros, são fundadas sobre percepções 

afetivas irracionais de desconfianças e de exclusão recíprocas. “Os sentimentos de identificação 

próprios desses grupos, fortemente ligados em suas histórias, os levariam, forçosamente, ao 

confronto e, com isso, à violência.” As Constituições Haitianas mostram, nas entrelinhas, o 

desejo de exclusão daquele que maltratou aos haitianos, ou seja, o homem branco.

Em, praticamente, todas as Constituições Haitianas nota-se o pensamento descolonial, 

um desejo de não apenas de rechaçar a Metrópole, como, também, manter qualquer pretensão 

colonial afastada, seja impedindo brancos de se tornarem proprietários e, quando permitidos, com 

restrições, seja estabelecendo o critério ius sanguinis de aquisição de nacionalidade, a exaltação 

do negro, tão humilhado outrora e o desejo de manter longe da nacionalidade haitiana aquele que 

destoasse da cor negra.

As únicas Constituições que não tiveram esse espírito libertário de forma expressa foram 

a de 1801, que tinha características da personalidade diplomática de Toussaint L`Ouverture e não 

rompia, definitivamente, com a França; a de 1918, elaborada pelos Estados Unidos, a de 1983 e a 

82 Assim como a República Dominicana, o Haiti também é politicamente instável, o que pode ser confirmado pelo 
fato de ter possuído vinte e três constituições.82 
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de 1987, que mostravam que, aos poucos, o medo do passado ficava para trás devido a menor 

restrição ao direito de propriedade para estrangeiros. 

Duarte e Queiroz explanam a respeito dos dilemas e conflitos do constitucionalismo 

haitiano:

Universalismo em defesa da igualdade racial contra particularismo de direitos 
decorrentes de certas especificidades oriundas do colonialismo; liberdade individual 
versus poder do Estado sobre os indivíduos em decorrência das necessidades 
econômicas; ética internacionalista de combate a escravidão em oposição às restrições 
nacionalistas para se proteger do imperialismo. (DUARTE; QUEIROZ, 2016, p. 32)

Assim, o constitucionalismo haitiano se desenvolveu diante contrastes e não podia ter 

sido diferente, especialmente porque a França queria retomar o poder e este, se retomado, daria 

aval para o retorno à escravidão, pois mesmo pensadores europeus que proclamavam a liberdade 

como estado natural do homem e seu direito inalienável,83 aceitavam a exploração de milhões de 

escravos. De acordo com dados levantados por Bethencourt (2018, p. 330), o preconceito contra 

os negros era aceito pelos abolicionistas de primeira geração, tendo em vista que “eles defendiam 

a abolição gradual para criar condições de melhoria dos escravos” e sugeriam que o movimento 

se concentrasse na abolição do tráfico de escravos e não na abolição da escravatura, a fim de 

preparar os negros para a liberdade.

Não tinha como o Haiti deixar de adotar um posicionamento radical em sua 

Constituição, tendo em vista que apenas com brutalidade manteve a sua independência. O risco 

de reimplantação da escravidão existia, afinal, a abolição do comércio escravagista foi aceita pela 

França apenas em 1815 e abolida das colônias francesas em 1848.

No entendimento de Mignolo e Grosfoguel (2008, p. 34), a descolonialidade enfrenta a 

questão da resistência e da re-existência, implicando um pensar libertador que ilumina os 

silêncios e sujeições produzidos pela colonialidade. Isso é perceptível nas Constituições 

83 Um desses pensadores é John Locke, cuja indignação a respeito dos grilhões para a humanidade inteira não era 
contra a escravidão africana. A liberdade britânica significava a proteção da propriedade privada, e o negro fazia 
parte desta. Outro pensador mencionado por Buck-Morrs (2017, p. 32) foi Rousseau, que se referia ao ser humano de 
todas as partes, mas omitia os africanos. “Falava dos groenlandeses transportados à Dinamarca, que morriam de 
tristeza, mas não da tristeza dos africanos, que resultava em suicídios, motins e fugas.” Hegel (2008, p. 88) 
argumentava que os escravos viviam em condições melhores nas colônias do que em suas pátrias africanas, onde a 
escravidão é absoluta. “A escravidão é, por si, injusta, pois a essência humana é liberdade. Mas para chegar à 
liberdade, o homem tem que amadurecer, portanto, a abolição progressiva da escravidão é mais apropriada do que a 
sua abrupta anulação.” 
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Haitianas, que rechaçam tudo o que é estrangeiro e promete vingança, como o fez a Constituição 

Haitiana de 1805, elaborada por um ex-escravo possuidor de marcas de chicote nas costas.

O silencio sobre o Haiti permaneceu por muito tempo, pois colonos temiam os efeitos da 

Revolução Haitiana. Posteriormente, no início do século XIX, notícias sobre violências e golpes 

no país eram escritas “por jornais estrangeiros para provocar o pânico racial e cimentar a 

necessidade da escravidão.” Mas nem mesmo a mídia foi suficiente para anular a independência 

alcançada. (BUCK-MORSS, 2017, p. 11)

O colonizador europeu tinha um discurso que demonstrava que os escravos africanos 

eram mais felizes na América do que em liberdade na África, como se fosse um favor tirá-los da 

terra materna para escraviza-los, contudo, a realidade era diferente. James (2010, p. 21) conta que 

“as guerras tribais, das quais os piratas europeus afirmavam libertar as pessoas, eram meros 

simulacros; uma grande batalha significava meia dúzia de homens mortos.” Quem destruiu a 

saúde da vida tribal foi o comércio de escravos europeus, pois uma vez envolvidas no comércio 

de escravos, tribos ficaram uma contra a outra. Ou a tribo supria o comércio escravocrata ou ela 

mesma seria vendida.

Falar no Haiti como uma República Negra não tem relação direta com separatismo, 

racismo ou exclusão, pois desde o início de sua história constitucional, o Haiti se declarou como 

tal. Estorilio e Carvalho Netto (2017, p. 28) explanam que o uso do termo constitucionalismo 

negro foi porque esta expressão criou a identidade revolucionária e as constituições foram 

“erigidas em elemento racial, no qual o aspecto nacionalizante das pessoas era, precisamente, 

“ser negro”, mesmo que você não fosse negro (como um elemento racial).” Isso incluía grupos de 

alemães e polacos de São Domingos que haviam lutado com o movimento emancipador e obtido 

a cidadania. Este foi o primeiro caso em que o termo “negro” foi utilizado em sentido ideológico 

e não racial.84

O termo “negro” buscou não apenas uma vingança e proteção em face dos brancos, 

como também dos mulatos.85 Os mulatos se ressentiam da forma que eram tratados pelos brancos 

84 Fanon (1965, p. 39) destacou a evolução das abordagens do racismo biológico, o qual se baseava em critérios 
fisiológico para diferenciar as pessoas, para o racismo racional, por meio do qual se interpreta culturalmente os 
padrões científicos fenotípicos. No caso, a Constituição haitiana traz em seu bojo um racismo racional.
85 Mulatos e negros se odiavam no território de Saint Domingué/Haiti. Os mulatos se originaram da atração entre 
brancos e negros. Muitos dos filhos oriundos desse tipo de relacionamento iam para a França estudar, mas quando 
retornavam, não encontravam proteção contra a discriminação. “Entre 1758 e a Revolução Haitiana, eles eram 
proibidos de usar trajes europeus e espadas, de comprar munições, de permanecer na França, de praticar jogos 
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e tamanho racismo, os impregnou e, por isso, reivindicavam uma superioridade aos negros 

devido a sua pele mais clara.  De acordo com James (2010, pp. 53-4), “um mulato escravo sentia-

se superior ao negro livre. O mulato preferia tirar a própria vida do que ser escravo de um negro.”

Muitos foram os sofrimentos experimentados pelos escravos naquela colônia francesa, 

que, para serem tornados dóceis, sofriam crueldades por parte de seus proprietários, que, em vez 

de cuidar das suas propriedades (os escravos), pensavam, antes, em cuidar da própria segurança. 

O Código Negro não era respeitado, principalmente, no quanto de chicotadas os escravos 

poderiam levar, e muitos foram açoitados até a morte com uma correia grossa de couro de vaca. 

Jaime exemplifica alguns castigos aplicados pelos colonizadores franceses:

Ferros nas mãos e nos pés; blocos de madeira, que os escravos tinham de arrastar por 
onde quer que fossem; máscara de folha de lata, projetada para evitar que eles comessem 
a cana-de-açúcar; e  colar de ferro. O açoite era interrompido para esfregar um pedaço de 
madeira em brasa no traseiro da vítima; sal, pimenta, cidra, carvão, aloé e cinzas quentes 
eram deitadas nas feridas abertas. As mutilações eram comuns. Seus senhores 
derramavam cera quente em seus braços, mãos e ombros; despejavam o caldo fervente 
da cana nas suas cabeças; queimavam-nos vivos; assavam-nos em fogo brando; 
enchiam-nos de pólvora e os explodiam com uma mecha; enterravam-nos até o pescoço 
e lambuzavam as suas cabeças com açúcar para que as moscas as devorassem; 
amarravam-nos nas proximidades de ninhos de formigas ou vespas; faziam-nos comer os 
próprios excrementos, beber a própria urina e lamber a saliva dos outros escravos. 
(JAMES, 2010, pp. 26-7) 

Quando tiveram a oportunidade, os negros não tardaram a se vingar de seus 

colonizadores, especialmente, os donos das fazendas. Os escravos começaram a destruir tais 

locais, pois era a plantação que lhes causara o seu sofrimento. Eles tinham a impressão de que 

enquanto as fazendas existissem, o destino seria trabalhar nelas até o esgotamento, o que 

impactou nas diversas vedações ao direito à propriedade que brancos e estrangeiros sofreram nas 

Constituições Haitianas. Tendo em vista que seus senhores lhes violavam, lhes torturavam e até 

matavam, pagaram na mesma moeda. Violaram as esposas de seus senhores, da mesma forma 

que violaram as suas. “Vingança! Vingança!” Era o grito de guerra.” (JAMES, 2010, p. 94) 

Posteriormente, os negros se tornaram moderados e, conforme a Revolução Haitiana ganhava 

terreno, poupavam homens, mulheres e crianças que encontravam nas fazendas.

Apesar do ódio à escravidão, Toussaint L`Ouverture, percursor do constitucionalismo no 

Haiti, no início, não planejava se libertar da França e tinha como objetivo a proteção jurídica 

europeus. Em 1781, eram proibidos de tomar o título de Senhor e Senhora. O único privilégio que os brancos lhes 
consentiam, era emprestar dinheiro a um homem branco.” (JAMES, 2010, p. 52)
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contra a escravidão. Segundo Gates Jr. (2014, p. 234), ele não via a França ou a economia de 

plantation como inimiga, “suas guerras libertaram os escravos, mas ele também procurou firmar 

o lugar dos oficiais militares negros na elite do país, ao lado dos fazendeiros brancos.” 

Entretanto, a Revolução Haitiana foi um episódio que impactou a história do constitucionalismo 

popular de tal forma que se tornou um tabu quase inaceitável pelas colônias. Segundo Estorillo 

(2017, p. 33), essa Revolução culminou em um texto constitucional repleto de direitos similares 

ao que hoje costuma-se chamar de sistema de direitos humanos.

Os primeiros constituintes haitianos, Toussaint, Dessalines e Cristophe foram ex-

escravos. Toussaint foi descrito como um homem de caráter íntegro e que nunca foi chicoteado, 

ao contrário de Dessalines, que carregava em suas costas marcas de sofrimentos físicos. Muitos 

acreditavam que Dessalines superaria Toussaint em sua habilidade militar. “Apesar de não 

possuir capacidade construtiva para governar, tinha uma determinação astuta, sagaz e implacável 

que era mais do que de inestimável valor. Não nutria nenhuma simpatia pela política de 

reconciliação de Toussaint, mas deslumbrava-se com os dotes dele.” (JAMES, 2010, p. 235)

O erro de Toussaint foi confiar tanto em si e não temer os brancos da colônia, focando 

apenas na possibilidade de uma contrarrevolução na França, o que culminou em sua morte. Essa 

confiança e política conciliatória fica perceptível na Constituição de São Domingos de 1801, a 

qual despontou o constitucionalismo haitiano, com suas características particulares, as quais serão 

observadas nos itens deste capítulo, especialmente no tocante ao direito à nacionalidade e à 

relação com os brancos.

4.2- O Direito à nacionalidade e o estrangeiro nas Constituições Haitianas 

4.2.1-  Da Constituição de Saint Domingué de 1801 a Constituição Haitiana de 1805 

A primeira Constituição no que hoje é o território haitiano surgiu em julho de 1801, 

conhecida como a Constituição de Toussaint de L`Ouverture e regia a colônia de Saint 

Domingué, tendo em vista que ainda não havia sido deflagrada a independência haitiana. 
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Segundo Morel (2017, p. 126), nesta época, Saint Domingué era uma colônia do Império da 

França, com autonomia administrativa, cuja propriedade privada era sagrada e inviolável e a 

religião oficial era a católica, a qual era a única a que se permitia culto público. 

A primeira onda do constitucionalismo no Haiti foi marcada pela preocupação com uma 

possível contrarrevolução e Toussaint L`Ouverture se preocupava com a possibilidade de, após 

sua morte, a escravidão ser reimplantada. A fim de, também, regularizar a sua posição como 

Governador, deu a Saint Domingué uma Constituição de 77 artigos, e, para tal, convocou uma 

assembleia de seis homens dentre brancos e mulatos.

Esta Constituição, elaborada pela colônia de Saint Domingué, não foi, propriamente, a 

primeira Constituição Haitiana. Apesar de permanecer dependente da França, a colônia não era 

mais submissa, pois nenhuma lei seria válida no território se não fosse aprovada por uma 

Assembleia em Saint Domingué. (FISCHER, 2003, p. 18) O que chamou atenção nesta 

Constituição é que, apesar da lealdade à França, não lhe dava espaço.

Uma das características de L`Ouverture era a diplomacia conciliatória, ou seja, não era 

de sua personalidade a provocação, eis que não buscava a independência. Ao não convocar 

nenhum negro, ele errou porque pensou, primeiramente, em como isso repercutira na França, 

buscando não a desagradar, em detrimento do efeito que causaria dentro do povo que governava. 

(JAMES, 2010, p. 241)

Foram as principais características da Constituição de 1801: abolição da escravidão para 

sempre (Art. 386); todo homem, independentemente de sua cor, poderia se candidatar a qualquer 

emprego e a distinção seria em virtude de talento87; preservação dos diretos de todos os 

proprietários ausentes da colônia, exceto os emigrados proscritos da França; concentração dos 

poderes nas mãos de Toussaint, o qual foi denominado governador vitalício, com poderes para 

nomear o seu sucessor (art. 28)88. 

A nacionalidade daqueles que nasciam no território de Saint Domingué era francesa, de 

acordo com o seu art. 3. Toussaint se referia aos negros como cidadãos franceses, pois foi 

86 Art. 3 – Não pode existir escravos neste território; a servidão foi abolida para sempre. Todo homem nasce, vive e 
morre livre e francês. 
87 Art. 5- Não há outras distinções além das virtudes e talentos, nem qualquer outra superioridade que a concedida 
pela lei no exercício de uma acusação pública. A lei é a mesma para todos, seja punindo ou protegendo.
88 Art. 28- A Constituição nomeia como governador o cidadão Toussaint L`Ouverture, general-chefe do exército de 
Saint Domingué e, em consideração aos importantes serviços que o general prestou à colônia nas circunstâncias mais 
críticas da revolução e, pelos desejos dos agradecidos habitantes, as rédeas lhe são confiadas pelo resto de sua vida 
gloriosa.
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devotado à República Francesa. De acordo com James (2010, p. 198), “a França era, para eles, a 

pátria materna. Toussaint, procurando o desenvolvimento dos negros como povo, não desejava 

romper com a França, com sua língua, suas tradições e seus costumes. Ele seria fiel à França 

enquanto ela fosse fiel aos negros.” 

Esta Constituição não despojou todos os estrangeiros do direito à propriedade, pois o art. 

60 permitia que estrangeiros que viessem da França ou franceses contratassem, adquirissem ou 

recebessem propriedades situadas na colônia, assim como aliená-las.

Napoleão Bonaparte viu essa Constituição como uma traição, tomada como premissa de 

uma evolução separatista, afinal, na Constituição Francesa, de 13 de dezembro de 1799, estava 

prescrito que “o regime das colônias francesas é determinado por leis especiais”. Assim, a 

Constituição de São Domingo de 1801 foi audaciosa, pois estabeleceu um regime que deveria ser 

feito apenas pelas leis especiais francesas e ainda foi além, pois chamava a si de “asilo” ou 

“paraíso seguro” para todos os negros oprimidos no plano internacional. (FISCHER, 2003, p.31)

Diferente foi a Constituição Haitiana, outorgada em 20 de maio 1805, resultado do 

trabalho coletivo dos Generais insurgentes (Chistophe, Clervaux, Pétion e Geffrard) junto com 

Dessalines, que continha 78 artigos e, em seu preâmbulo, verifica-se a dor do passado humilhante 

dos negros daquele país, diferentemente da conciliatória Constituição de Toussaint.89

Esta Constituição removeu a França de qualquer poder. De acordo com Fischer (2003, p. 

18), Dessalines se amparou no populismo, se declarando como “protetor da liberdade”, e seus 

generais prometeram-lhe obediência cega. O sentimento de vingança ficou expresso no art. 20, 

que estabelecia que Dessalines era o vingador e libertador de seus concidadãos.90 

A Constituição Haitiana de Dessalines proibia aos brancos de chegarem do exterior 

como proprietários e senhores, vedava que os brancos instalados no território adquirissem novas 

propriedades, com exceção dos colonos alemães e poloneses. Já o constitucionalismo negro ficou 

evidente no art. 14, pois todos passaram a ser considerados negros: “qualquer senso de cor entre 

os filhos de uma mesma família, cujo chefe de estado é o pai, deve necessariamente cessar. Os 

haitianos agora serão conhecidos apenas sob o nome genérico de negros.”

89 (...) Na presença do Ser Supremo, diante de quem os mortais são iguais, e que derramou tantas espécies diferentes 
de criaturas na superfície do globo, com a finalidade de manifestar sua glória, pela diversidade de suas obras. Diante 
de toda a natureza da qual fomos tão injustamente e, por tanto tempo, considerados como crianças reprovadas. (...) 
Nós nos submetemos à sanção de Sua Majestade, o Imperador Jacques Dessalines, nosso libertador, para receber sua 
pronta e completa execução. 
90 Art. 20- O povo reconhece como imperador e comandante supremo do exército, Jacques Dessalines, o vingador e 
libertador de seus concidadãos. Ele é chamado de Majestade e sua esposa Augusta, a Imperatriz.
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O objetivo foi acabar com as diversas classificações raciais que existia na em Saint 

Domingué, criadas por Médétic Sanint-Méry, que buscava justificar a escravidão para 

determinado grupo.91 Garay Montañez (2014, p. 282) justifica essa exaltação negra como “uma 

resposta à desvalorização histórica de que eram objeto, que partia da ideia de negação de 

autonomia à pessoa não branca.”

A propriedade era considerada sagrada e protegida pelo Estado, contudo, as 

propriedades dos brancos franceses, que na Constituição de 1801 eram protegidas, foram 

confiscadas pelo Estado. Dessalines, ao contrário de Toussaint, odiava aos franceses e ele não 

poupava termos para rejeitar a França, tanto que a independência ocorreu sob seu governo. 

Toda a revolta presente nessa Constituição mostra que o que se buscava era um processo 

de reconhecimento daqueles que foram silenciados outrora, algo maior do que mera recognição 

do que existia. O reconhecimento é uma metamorfose generalizada, segundo Buck-Morss (2017, 

p. 11) “colocando em mutação tanto quem é reconhecido como quem reconhece, fazendo emergir 

o que até agora não existia”. E o que não existia? O respeito, a superioridade negra, a 

independência, a impossibilidade de os brancos terem direito a alguma coisa naquele país. 

Esta Constituição teve vigência na parte espanhola da ilha, e os moradores desta parte 

entenderam que o Haiti desprezou a sua cultura, pois além de declarar negras todas as pessoas da 

Ilha de Espanhola, independentemente da cor da pele, o art. 12 da Constituição Haitiana de 

180592 proibia o direito à propriedade das pessoas de raça branca.93 94 Para Estorilio (2017, p. 

34), tratava-se da primeira política de segregação.

Neste sentido, logo no preâmbulo da Constituição pós-independência de 1805, fica 
expresso o tema da igualdade racial, mas em um complicado arranjo entre universalismo 

91 Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, proprietário de escravos e advogado no Parlamento de Paris, elaborou 
um modelo de classificação racial destinado à Saint Domingué, publicado em 1796. Eis as treze combinações de 
classificação racial: branco, negro, mulato, quarteirão, mestiço, mameluco, quarteronado, sangue-misturado, sacatra, 
grifo, marabu, índios, orientais. Segundo Morel (2017, p. 116), “Saint-Méry justificava a escravidão e a restrição (ou 
ampliação) de prerrogativas a homens livres por meio da codificação racial.”
92 Art. 12- Nenhum homem branco, seja qual for a sua nação, colocará o pé neste território como senhor ou dono e 
não poderá adquirir nenhuma propriedade no futuro
93 A primeira Constituição haitiana refletiu o rancor daquele povo. Nas palavras de James (2010, p. 26), “embora 
fossem apanhados como animais, transportados em cercados, atrelados para trabalhar ao lado de um cavalo ou de um 
burro, sendo ambos feridos pelo mesmo chicote, colocados em estábulos e deixados para morrer de fome, eles 
permaneciam, apesar de suas peles negras e dos seus cabelos encaracolados seres humanos; com a inteligência e os 
rancores dos seres humanos.”
94 A regra de que os brancos não poderiam ser proprietários de algo no Haiti comportava exceção: mulheres brancas 
naturalizadas haitianas pelo governo; crianças nascidas delas; alemães e poloneses naturalizados pelo governo. Essa 
era a regra prevista no art. 13 da Constituição Haitiana de 1805.
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e particularismo. Afirma-se, por um lado, o princípio da igualdade universal e, no 
mesmo gesto, a diversidade e diferença da humanidade. Ou seja, determina-se a 
igualdade racial e se reconhece o exclusivismo daqueles que foram escravizados. 
(DUARTE; QUEIROZ, 2016, p. 32)

Do art. 7 ao 9, ficaram estabelecidas as causas da perda da nacionalidade haitiana, que se 

daria pela emigração, naturalização em país estrangeiro, e condenação por crime infame. Ou seja, 

o simples fato de abandonar o país ensejava a perda da nacionalidade. A perda da nacionalidade 

por naturalização permaneceu até a Constituição de 1987. Já o art. 9 dispunha que “ninguém é 

digno de ser haitiano, se não é um bom pai, um bom filho, um bom marido e, especialmente, um 

bom soldado.” Pela primeira vez, a Constituição criou critérios subjetivos para manter a 

nacionalidade. Até hoje o país tem uma história ligada ao militarismo, devido às ditaduras e ao 

fato de que a maioria das pessoas que ocuparam o governo haitiano ser militar.

4.2.2- Análise do período de 1806 a 1917

Da Constituição Haitiana de 1806 a de 1880 permaneceu a proibição do direito de 

propriedade aos brancos. Isso se justificava, nas palavras de Duarte e Queiroz (2016, p. 32), pelo 

fato de “a escravidão, no Haiti, não ser uma divagação abstrata ou simples metáfora como o era 

na Europa, mas um dado concreto, logo, o Haiti adotava uma postura de antiescravismo radical”. 

A escravidão não era um fator de angústia, mas de medo.95 Assim, o Haiti buscava confrontar as 

restrições que os poderes coloniais do momento passado de duas formas, quais sejam: 

não regular, de maneira concreta e evidente, as formas de aquisição, definição e 
naturalização da cidadania haitiana (diferentemente das maneiras clássicas de aquisição 
sanguínea ou territorial, o Haiti oferecia cidadania para todos os indígenas, africanos e 
respectivos descendentes que viessem a residir em seu território – ou seja, todos aqueles 
que, potencialmente, pudessem ter sido vítimas da escravidão e do genocídio). A 
segunda são os artigos que expressam diretamente a política absenteísta do Haiti de não 
interferir nos assuntos de outros territórios (como o artigo segundo da Constituição de 
1806). (DUARTE; QUEIROZ, 2016, p. 33)

A Constituição Haitiana, promulgada em 27 de janeiro de 1806, foi elaborada por 

Alexandre Pétion e teve vigência na parte Sul do território, o qual era uma República Civil, cujo 

chefe de governo era eleito pelo Poder Legislativo, com mandato de quatro anos. Nesta 

95 Sémelin (2009, p. 38) diferencia medo de angústia, esta última é difusa, ou mesmo inapreensível, enquanto que as 
causas do medo são mais denomináveis e, assim, identificáveis.
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Constituição, era vedado aos brancos “chegarem do exterior como proprietários e senhores e de 

adquirirem novas propriedades96, com exceção dos integrantes das Forças Armadas Nacionais, de 

cargos públicos e os já aceitos no território” (MOREL, 2017, p. 126). Pelo menos, não havia mais 

o confisco da propriedade privada dos brancos. 

Apesar de a Constituição do Haiti de 1806 conter 200 artigos, não havia dispositivo 

referente ao direito à nacionalidade.

Na parte norte do território haitiano, governada por Henri Cristophe, havia uma 

república e, a partir de 1811, uma monarquia militar estabelecida pela Constituição Real do Haiti, 

de 28 de março de 1811, que continha 35 artigos e nomeou Henri Cristophe rei do Haiti em seu 

art. 1º.97 A maior preocupação desta Constituição foi estabelecer as regras do reino, mencionando 

questões sobre a hereditariedade do trono, a rainha, atribuições do rei, oficiais do reino, mas nada 

abordou sobre a nacionalidade.

A revisão à Constituição Haitiana, de 02 de junho de 1816, trouxe como mudanças 

relevantes a unidade territorial entre Norte e Sul, declarando que a República do Haiti era una e 

indivisível98 e o estabelecimento de Porto Príncipe como capital da República e sede do 

governo.99

Diferentemente das Constituições Haitianas de 1806 e de 1811, a revisão de 1816 trouxe 

critérios referentes à nacionalidade e reconhecia, em seu art. 44, automaticamente, a cidadania 

haitiana apenas para os africanos negros, índios e mestiços, nascidos no exterior, que residiam no 

país por mais de um ano.100 Segundo Morel (2017, p. 128), esta revisão acrescentou que “a partir 

de então, nenhum branco poderá obter propriedade, direito de cidadania e emprego público.” Em 

96 Art. 27- “Nenhum homem branco, seja qual for a sua nação, será capaz de pisar neste território como mestre ou 
dono”.
97 Art. 1- O presidente Henri Cristophe é declarado Rei do Haiti sob o nome de Henry. Este título, suas prerrogativas 
e imunidades serão hereditárias em sua família, pelos descendentes em linha  reta, por direito de primogenitura, com 
exclusão das mulheres.
98 Art. 41- A República do Haiti é uma e indivisível; o seu território é dividido em departamentos, a saber: Sul, 
Oeste, Artibonite, Norte, cujos limites são conhecidos e designados pela lei da Assembleia Central de Santo 
Domingo, datada de 10 de julho de 1801. Os outros departamentos serão designados por uma lei que irá determinar a 
sua extensão.
99 Art. 14- A cidade de Porto Príncipe é declarada capital da República e sede do governo. 
100 Art. 44- Qualquer africano, índio e os nascidos de sangue, nascidos em colônias ou em países estrangeiros, que 
residam na República serão reconhecidos como haitianos, mas não gozarão dos direitos de cidadania até um ano de 
residência.
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outras palavras, os brancos estavam impedidos de obter a cidadania haitiana,101 em contrapartida, 

o Estado abriu possibilidade para africanos e índios se incorporarem. 

O Haiti tinha consciência de seu papel no pan-africanismo e Petión buscou uma 

consciência política negra transnacional. O reconhecimento como haitiano de qualquer negro, não 

importava de qual país era oriundo, pode ser visto como um dos primeiros atos relevantes de pan-

africanismo. 
Esta foi a primeira vez em que um governo considerou todas as pessoas de ascendência 
africana como “cidadãos” ou membros de um grupo unificado ou relacionado- o reverso 
de considerar todos os africanos como membros de um grupo de pessoas potencialmente 
escravizáveis, ainda que saibamos que nem todos os grupos étnicos africanos foram 
vítimas do tráfico transatlântico de escravos. (GATES JR., 2014, p. 210)

Na Constituição Haitiana de 1843, os haitianos eram todas as pessoas nascidas no Haiti 

que fossem descendentes de africanos ou de índios ou os filhos de haitianos nascidos no 

exterior.102. Apenas aos descendentes de africanos ou de índios poderiam se tornar haitianos 

naturalizados.103

A discriminação contra os brancos permanecia, pois o art. 7º proibia que qualquer 

homem branco entrasse no Haiti como senhor ou dono de algo e proibia, mesmo futuramente, a 

aquisição de qualquer bem, mesmo que na qualidade de haitiano naturalizado.

A Constituição Haitiana, de 18 de dezembro de 1879, ampliou a possibilidade de 

naturalização. Além dos africanos, índios e seus descendentes, poderia ser naturalizado, por 

proposta do Presidente do Haiti, qualquer estrangeiro de boa moral que, após cinco anos de 

residência no país, tenha introduzido uma arte útil ou ofício. Neste caso, seria emitido título de 

naturalidade pela Assembleia Nacional.104

No art. 5, estabeleceu-se que a estrangeira que se casasse com um haitiano, ganharia a 

sua nacionalidade, logo, permitindo, pela primeira vez, por essa via, que uma mulher de pele 

101 Art. 39- Haitianos, brancos que fazem parte do exército, que exercem funções civis e aqueles que são admitidos 
na República na publicação da Constituição de 27 de janeiro de 1806 são reconhecidos como haitianos; e ninguém 
mais no futuro, após a publicação da presente revisão, terá direito ao mesmo direito a ser empregado, a gozar do 
direito de cidadania, nem a adquirir propriedade na República.
102 Art. 6-Os haitianos são todos indivíduos nascidos no Haiti ou descendentes de africanos ou índios, e todos aqueles 
nascidos em países estrangeiros de um pai haitiano ou mãe haitiana. Os haitianos também são todos aqueles que, até 
agora, foram reconhecidos nessa capacidade.
103 Art. 7- Qualquer africano ou índio e seus descendentes são qualificados para se tornarem haitianos.
104 Art. 4- Qualquer africano ou índio e seus descendentes são qualificados para se tornarem haitianos. No entanto, 
sob proposta do Presidente do Haiti, a Assembleia Nacional poderá emitir títulos de naturalidade a qualquer 
estrangeiro de boa moral que, após cinco anos de residência no país, tenha introduzido uma arte útil ou ofício, 
formada por estudantes ou será dedicado a um estabelecimento agrícola.
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branca pudesse ser haitiana. Em contrapartida, a mulher haitiana se casasse com um estrangeiro, 

deixaria de ser haitiana e ela apenas poderia recuperar a nacionalidade haitiana, se ela enviuvasse, 

sem ter tido filhos desse casamento. Além disso, a haitiana que perdeu a sua nacionalidade 

devido ao casamento com um estrangeiro, não poderia possuir ou adquirir bens imóveis no Haiti 

e, caso ela os tivesse antes do casamento, ela seria obrigada a vendê-los até três meses após o 

casamento. A partir do casamento, a mulher não estava autorizada a reclamar a perda da 

propriedade em caso de questões políticas.

O art. 7 impedia que qualquer haitiano que se naturalizasse estrangeiro em outro país 

voltasse ao Haiti antes de decorridos cinco anos.

A Constituição Haitiana, de 09 de outubro de 1889, abriu espaço para a naturalização 

dos estrangeiros. Estabeleceu, em seu art. 3, um rol maior de haitianos originários105e, em seu art. 

4 possibilitou que qualquer estrangeiro pudesse se tornar haitiano naturalizado, conforme regras 

estabelecidas na lei106. O art. 5 mencionava que a haitiana que casasse com estrangeiro perderia a 

nacionalidade e, por isso, não poderia adquirir imóveis no Haiti. Foi retirada a possibilidade da 

perda dos bens anteriores ao casamento. 

O art. 7 manteve a proibição de retorno do haitiano naturalizado em outro país antes de 

decorridos cinco anos. Esta Constituição trouxe novas possibilidades de perda de nacionalidade: 

naturalização no exterior; abandono do país em momento de perigo iminente; aceitação não 

autorizada de funções públicas ou salário conferido por governo estrangeiro; serviços prestados 

aos inimigos da República, ou por transações feitas com eles; condenação definitiva das punições 

perpétuas.

A Constituição Haitiana de 1889 durou quase 30 anos, sobreviveu às trocas de 

presidente e governos interinos entre 1911 e 1915, início da ocupação dos Estados Unidos. 

Resistiu à diversas tentativas de revisão (1892, 1898, 1910, 1913 e 1916). A revisão de 1913 

continha 62 e emendas e resultaria em um novo texto constitucional, assim como a proposta de 

105 Art. 3- São haitianos:
1. Todo indivíduo nascido no Haiti ou em outro lugar de um pai haitiano; 
2. Qualquer indivíduo nascido no Haiti ou em outro lugar de uma mãe haitiana, sem ter sido reconhecido por seu pai; 
3. Todo indivíduo nascido no Haiti de pai estrangeiro ou, se não for reconhecido por seu pai, mãe estrangeira, desde 
que descenda da raça africana; 
4. Todos aqueles que já foram reconhecidos como haitianos.
106 Art. 4- Qualquer estrangeiro tem habilidade para se tornar um haitiano de acordo com as regras estabelecidas por 
lei.
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revisão de 1916, imposta pelos Estados Unidos, porém o desejo do ocupante prevaleceu apenas 

com a edição da Constituição Haitiana de 19 de junho de 1918.

4.2.3 Análise do período de 1918 a 1982

Segundo Matijascic (2010), “embora houvesse manifestações contrárias à Constituição 

furto da intervenção norte-americana, toda oposição (política e popular) foi reprimida”. 

A oposição à intervenção militar norte-americana fortaleceu o sentimento nacionalista 

nos haitianos, que almejavam o fim da presença dos Estados Unidos. O nacionalismo levou 

jovens intelectuais haitianos a se engajarem no movimento “negritude”, a fim de resgatar a 

importância das raízes africanas e repudiar a dominação dos haitianos por povos estrangeiros. 

Na Constituição Haitiana de 19 de junho de 1918, o capítulo referente à nacionalidade e 

seus direitos decorrentes sofreu modificação. O primeiro artigo que inaugura o capítulo não mais 

disponibilizava quem eram os haitianos. A redação, simplesmente, passou a ser “as regras 

relativas à nacionalidade são determinadas por lei.”. O art. 4 mencionava que “qualquer 

estrangeiro que esteja no território do Haiti goza da mesma proteção concedida aos haitianos.” 

Fica evidente o desejo norte-americano de garantir proteção aos seus nacionais.

Pela primeira vez, o Direito Constitucional haitiano concedeu o direito à propriedade aos 

estrangeiros. O art. 5 prescrevia que o direito à propriedade seria concedido aos estrangeiros 

residentes no Haiti e às empresas formadas por estrangeiros para as necessidades de residência, 

agrícolas, comerciais, industriais ou educacionais. Este direito perduraria pelo período de cinco 

anos depois que o estrangeiro deixasse o país ou que as operações dessas empresas cessassem.

 Ao ver de Andrade (s/d), esta Constituição abriu “caminho para os capitais 

estadunidenses ocuparem as melhores e mais férteis terras haitianas e se utilizarem da mão de 

obra local”. Isso desagradou aos camponeses, pois a questão da terra era intrínseca a 

independência desde 1804. De acordo com Shoultz (2000, p. 262), quando o Congresso Haitiano 

descobriu que a nova Constituição permitia a propriedade estrangeira de terra, ele se tornou tão 

sem pudor que a Gendarmerie a dissolveu.  

O art. 6107 abriu a possibilidade de naturalização para qualquer estrangeiro, não sendo 

mais um direito exclusivo reservado para africanos, índios ou seus descendentes. Foi permitido 

107 Art. 6- Todo haitiano de vinte e um anos de idade exerce direitos políticos, se cumprir as condições determinadas 
pela Constituição e pela lei. Os estrangeiros podem adquirir a nacionalidade haitiana seguindo as regras estabelecidas 
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também o exercício de direitos políticos para os naturalizados após cinco anos de residência no 

Haiti. Além disso, foram eliminadas da Constituição Haitiana a possibilidade de perda de 

nacionalidade e a discriminação contra a mulher. Ninguém mais seria privado da sua propriedade, 

salvo interesse público e com justa indenização prévia. Confisco de propriedade por questões 

políticas ficaram vetados.108

A Constituição Haitiana, de 15 de julho de 1932, adveio no clima de pré-desocupação 

norte-americana. Aprovada pelo Presidente Sténio Vincent, foi ratificada, por referendo, em 02 

de junho de 1935, e teve características autoritárias, diferentemente da anterior, e a centralização 

do poder desagradou os que estavam no comando das Gendarmerie d`Haiti109. (HAGGERTY, p. 

228)

Logicamente, as regras a respeito da nacionalidade e tratamento ao estrangeiro sofreram 

modificações. Segundo o art. 4, “qualquer estrangeiro que esteja no território do Haiti goza da 

mesma proteção concedida aos haitianos, exceto as medidas cuja necessidade seria sentida contra 

os nacionais de países onde o haitiano não goza da mesma proteção.”

O direito à propriedade dos estrangeiros residentes no Haiti permaneceu inalterado, 

porém, o prazo de manutenção do direito à propriedade quando o estrangeiro retornasse à sua 

pátria que antes era de cinco anos caiu para dois anos e as regras para transmissão e liquidação da 

propriedade seriam estabelecidas por lei. O art. 7 manteve a possibilidade de naturalização a 

todos os estrangeiros que desejassem obter a nacionalidade haitiana.

A Constituição Haitiana de 02 de junho de 1935 não contou com alteração relevante 

quanto ao direito à nacionalidade, apenas que os estrangeiros naturalizados haitianos seriam 

admitidos no exercício dos direitos políticos após dez anos após a naturalização, enquanto nas 

Constituições Haitianas anteriores, o período era de cinco anos. Reforça-se que isso significaria 

20 anos sem poder exercer direitos políticos, pois a naturalização era regulamentada pelo Decreto 

Lei de 01º de julho de 1941, que o art. 1º estabelecia que poderia requerer a naturalização o 

estrangeiro que vivesse 10 anos consecutivos no Haiti. Esse prazo diminuía se o estrangeiro se 

casasse com uma pessoa de nacionalidade haitiana. Para obter a naturalização, o estrangeiro devia 

por lei. Os haitianos por naturalização são admitidos ao exercício de direitos políticos somente após cinco anos de 
residência no território da República.
108 Art. 14- O direito de propriedade é garantido. Ninguém pode ser privado de sua propriedade, exceto no interesse 
público, nos casos e na forma estabelecida por lei e com indenização justa e prévia. Confisco de propriedade em 
questões políticas não pode ser estabelecido.
109 A Gendarmerie d`Haïti foi criada em 1915 para conter rebeliões e manter a ordem interna, conduzida pela elite 
mulata haitiana. Foi treinada para exercer a violência profissionalmente. (MATIJASIC, 2010, p. 02)
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anexar junto ao pedido, de acordo com o art. 2º, autorização de residência; carteira de identidade, 

certificado de residência assinado pelo Juiz de Paz e pelo Magistrado Comunal; comprovante de 

pagamento da taxa. 

O direito à propriedade passou a ser garantido a todos os cidadãos, a expropriação a ser 

realizada por razões de utilidade pública e a imposição de uso no interesse geral passaram a 

caracterizar o direito à propriedade de todos os cidadãos, sem distinguir estrangeiros e 

haitianos.110

A partir da Constituição Haitiana, de 22 de novembro de 1946, ficou consagrado o 

critério ius sanguinis de aquisição de nacionalidade. Segundo o art. 4, “a origem haitiana é de 

qualquer indivíduo nascido de um pai que tenha nascido haitiano. É também de origem haitiana, 

qualquer indivíduo, não reconhecido por seu pai, nascido de uma mãe haitiana.” Esta 

Constituição manteve aberta a possibilidade de estrangeiros se naturalizarem haitianos e manteve 

o prazo de dez anos a partir da naturalização para o exercício de direitos políticos.

O direito à propriedade dos estrangeiros voltou a sofrer restrições. O art. 10 estabeleceu 

que “o estrangeiro residente no Haiti não pode, sob quaisquer circunstâncias, tornar-se o 

proprietário de mais de uma casa de habitação por localidade. Ele não pode, em qualquer caso, se 

envolver em aluguel de imóveis.” O direito de propriedade cessaria após dois anos de o 

estrangeiro deixar de residir no país e a empresa cessar as atividades. O Estado se tornaria o 

proprietário dos bens deixados, de acordo com a lei que determinaria a extensão desse direito.

A Constituição Haitiana, de 25 de novembro de 1950, adveio no ano em que o 

Presidente Léon Dumarsais Estime foi destituído do Poder, o qual exercia desde 1946, após o 

escândalo causado pelo custo exorbitante de uma exposição internacional sobre o bicentenário de 

Porto Príncipe. O poder foi recuperado por uma junta militar e o coronel Magloire foi eleito 

Presidente em 08 de outubro de 1950, sendo o primeiro presidente haitiano eleito por sufrágio 

universal. O preâmbulo desta Constituição mencionava o desejo de dar ao povo uma Constituição 

democrática, que fortalecesse a unidade nacional, garantisse a justiça, a paz interior, equilibrasse 

os poderes. 

110 Art. 7- O direito de propriedade é garantido aos cidadãos. A expropriação de bens imóveis por razões de 
necessidade e utilidade pública só pode ocorrer por meio de pagamento ou depósito por ordem dos titulares de 
direitos de uma indemnização justa e prévia. Mas a propriedade também implica obrigações. O uso deve ser de 
interesse geral. O proprietário de terras tem uma responsabilidade para com a comunidade de cultivar e explorar a 
terra. A sanção desta obrigação é prevista por lei.
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A nacionalidade ficou à cargo da lei ordinária e a novidade em relação ao direito à 

propriedade dos estrangeiros era que a propriedade destes após eles saírem do país ou a empresa 

cessar a sua atividade não passaria mais automaticamente para o Estado.

Na Constituição Haitiana, de 19 de dezembro de 1957, aprovada durante o Governo de 

François Duvalier, o critério ius sanguinis foi mantido111 e para se naturalizar haitiano, o 

estrangeiro precisava residir, ininterruptamente, no Haiti, por 10 anos. Para exercer direitos 

políticos, o prazo voltou a ser de após cinco anos após a naturalização, em vez de dez.

O art. 11 desta Constituição abordava os casos de perda da nacionalidade do 

naturalizado que, além dos casos previstos em lei, estava o fato de residir por mais de três anos 

fora do território haitiano, sem autorização regular. Quem perdesse a nacionalidade haitiana, não 

poderia recuperá-la.112 Esse artigo era incondizente com a realidade dos haitianos, pois enquanto 

a Constituição pregava um nacionalismo exacerbado, a exclusividade de nacionalidade e a 

penalização com perda de nacionalidade a quem saísse do Haiti sem autorização, por mais de três 

anos, aumentava a diáspora haitiana, que significava, nas palavras de Chaves Jr (2008, p. 112), 

um “afrouxamento da noção de pertencimento”.

Desde 1950, aumentou o número de haitianos que se naturalizavam em outros países por 

causa do desejo deles de fugir da Ditadura Duvalier, fenômeno conhecido como Diáspora 

Haitiana.113 Os haitianos que vivessem fora de seu país não poderiam se envolver na nova 

comunidade e nem aproveitar os benefícios que uma nova cidadania poderia lhe fornecer caso 

não se naturalizassem. (INTERNATIONAL BUSINESS PUBLICATIONS, S/D, p. 122). 

Pela primeira vez o Direito Constitucional haitiano abarcou o assunto entrada e 

permanência de estrangeiros no Haiti. O art. 15 explicitou que “(...) a entrada ou a permanência 

no território nacional pode ser recusada a qualquer estrangeiro. A autoridade competente pode 

negar a entrada do país ou expulsá-lo quando interferir, direta ou indiretamente, na vida política 

interna do Estado ou propagar doutrinar anarquistas ou contrárias à democracia.” Como se pode 

verificar, assim como a República Dominicana, e qualquer outro país, o Haiti também usa a 

111 Art. 4- Um haitiano nativo é qualquer indivíduo nascido de um pai que tenha nascido haitiano. Os haitianos de 
origem são também qualquer indivíduo nascido no Haiti de pai desconhecido, mas de uma mãe nascida haitiana.
112 Art. 11- O status de haitiano naturalizado é perdido em todos os casos previstos na lei, em particular pela 
permanência da residência por mais de três anos fora do território haitiano, sem uma autorização regular concedida. 
Quem perder a nacionalidade não pode recuperá-la.
113 Diáspora é um termo que se tornou popular entre os haitianos como parte do movimento contra a ditadura 
duvalierista. O termo se refere aos compatriotas haitianos residentes no exterior, mas que voltam temporariamente ao 
Haiti e após um tempo, retornam para o exterior. Articulam-se três verbos no termo diáspora: residir no exterior, 
voltar ao Haiti e retornar ao exterior. (HANDERSON, 2015, p. 53) 
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discricionariedade da concessão de visto e aborda a possibilidade de retirada do estrangeiro de 

seu território.

A Constituição Haitiana, de 25 de maio de 1964, proclamou François Duvalier 

Presidente vitalício e pouco inovou quanto ao direito à nacionalidade. Segundo o art. 9, “todas as 

estrangeiras casadas com um haitiano, seguem a nacionalidade do marido. Todo haitiano casado 

com uma estrangeira mantém a nacionalidade haitiana. O estrangeiro nesta condição deve 

primeiro declarar esta fórmula a ser inserida na certidão de casamento: “Eu renuncio a qualquer 

outro país que não o Haiti.” O exercício de direitos políticos e a perda da nacionalidade do 

naturalizado não foram alterados.

Em 27 de fevereiro de 1974, adveio o Decreto de Nacionalidade de Jean-Claude 

Duvalier, que impedia a dupla nacionalidade. O art. 17 deste diploma legislativo mencionava que 

“a qualidade do haitiano é incompatível com qualquer nacionalidade estrangeira. Ninguém pode 

reivindicar dupla nacionalidade haitiana e estrangeira.” Isso significa que pessoas atingidas pela 

sentença TC/168/2013, nascidas entre 1974 e 1983, estão abrangidas pela lacuna legislativa a ser 

tratada no último capítulo da presente tese, com risco de ser apátrida.

4.2.4- Análise do período de 1983 a 2019

A Constituição Haitiana, de 27 de outubro de 1983, continha 225 artigos, fruto do 

trabalho da Assembleia Constituinte, que durou menos de 72 horas. Nesta Constituição, a 

nacionalidade estava prevista entre os arts. 9 e 12.

O art. 11 se dedicava a estabelecer quem eram os haitianos de origem: qualquer pessoa 

nascida no Haiti filha de pai haitiano ou mãe haitiana; os nascidos no exterior de pai e mãe 

haitiano (perceba o critério ius sanguinis, com exigência de ambos os pais serem haitianos); 

qualquer pessoa nascida no Haiti, de pai estrangeiro ou, se não for reconhecida pelo pai, mãe, 

estrangeira, desde que da raça negra (perceba o rechaço aos brancos). A qualidade do haitiano 

assim adquirida não pode ser removida pelo subsequente reconhecimento do pai estrangeiro.

A possibilidade de naturalização se encontrava no art. 15, que prescrevia que “qualquer 

estrangeiro, após cinco anos de residência ininterrupta no território da República, poderá adquirir 
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a nacionalidade haitiana por naturalização, de acordo com as regras estabelecidas em lei.” Esse 

haitiano naturalizado poderia perder a nacionalidade, além dos casos previstos em lei, quando o 

permanecesse residente em outro país por, pelo menos, 3 anos, sem autorização regularmente 

concedida. Quem perdesse a nacionalidade haitiana, não poderia recuperá-la. Já o haitiano nato 

que foi naturalizado no exterior, tinha possibilidade de recuperar a nacionalidade haitiana. 

O art. 18 permitia a dupla nacionalidade, reconhecida por meio de acordos bilaterais ou 

multilaterais. Contudo, este haitiano não podia exigir o exercício dos direitos políticos, que eram 

destinados aos haitianos que nunca optaram por outra nacionalidade. Já o art. 22 previa a 

igualdade relativa perante a lei: “os haitianos são iguais perante a lei, sujeitos aos benefícios 

conferidos aos haitianos de origem que nunca renunciaram à sua nacionalidade.” 

Em 06 de novembro de 1984, adveio o Decreto sobre a Nacionalidade Haitiana, que 

demonstrava a vontade do constituinte impor a lei haitiana sobre a legislação estrangeira a 

qualquer criança nascida no Haiti ou no exterior, se filha de um haitiano.

Após a queda da Ditadura dos Duvaliers, foi promulgada a nova Constituição Haitiana 

de 29 de março de 1987, vigente até o presente momento, que procurou adotar os direitos 

previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e proibir que quem tomasse o poder 

permanecesse neste durante toda a vida. 

De acordo com a Constituição Haitiana de 1987, a pessoa nascida em qualquer país, 

desde que filha de pai ou mãe haitiano, será haitiana, pois no Haiti vige o critério ius sanguinis de 

aquisição de nacionalidade. De acordo com o art. 11, “tem nacionalidade de origem haitiana 

qualquer indivíduo nascido de um pai haitiano ou uma mãe haitiana e que nunca renunciou à sua 

nacionalidade no momento do nascimento.” Assim, não basta nascer no Haiti para ter, 

automaticamente, a nacionalidade haitiana, é necessário que um dos pais seja haitiano.114 

O Haiti não vedava a dupla nacionalidade na Constituição Haitiana de 1983, que, em seu 

art. 18, a permitia no caso de ambos os países estarem vinculados por convenção bilateral ou 

multilateral sobre o assunto115. Com o advento da Constituição Haitiana de 1987, a dupla 

nacionalidade passou a ser tratada pelo art. 15 que estabelecia que “a dupla nacionalidade 

114 Guimarães (2002, p. 88) sugere que as legislações abram exceções à aplicação tanto do critério ius solis quanto do 
ius sanguinis para evitar dois inconvenientes: a) negar aos indivíduos nascidos em seu território, com hábitos e 
costumes já incorporados, a qualidade de nacionais; b) conferir nacionalidade a filhos de nacionais, nascidos fora do 
território nacional, com hábitos e costumes diversos dos nacionais do país, e sem a mínima preocupação com os 
problemas do Estado.
115 Art. 18. A dupla nacionalidade pode ser reconhecida por acordo bilateral ou multilateral, sem presunção do 
exercício de direitos políticos reservados aos haitianos que não optou por outra nacionalidade.
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haitiana e estrangeira não é permitida em nenhum caso.” Isso significa que, uma vez que uma 

pessoa se naturalizou dominicana, essa pessoa será apenas dominicana, nunca uma domínico-

haitiana.

O Constituinte de 1987 reforçou a proibição da dupla nacionalidade com a frase “somos 

haitianos ou não.” O art. 11 da Constituição Haitiana, por exigir que os pais sejam haitianos natos 

e a comprovação de que eles nunca renunciaram a nacionalidade, é uma porta aberta para a 

apatridia. (VANDAL, 2013). Este artigo sofreu críticas por parte dos haitianos e foi revogado 

mas isso não protegeu os apátridas oriundos da decisão TC/168/2013, pois a revogação 

beneficiou apenas aos que nasceram após 2012. 

Entre 1987 e 2012, descendentes de haitianos que adquiriram uma nacionalidade 

estrangeira no momento do nascimento, ou, após o nascimento, se naturalizam com outra 

nacionalidade, perdiam o direito à nacionalidade haitiana, impactando a condição de qualquer 

pessoa de ascendência haitiana que obteve a nacionalidade dominicana antes de junho de 2012. A 

partir de junho de 2012, o art. 12 da Constituição Haitiana de 1987 passou a prescrever que 

“nenhum haitiano pode fazer sua nacionalidade estrangeira prevalecer no território da República 

do Haiti”, assim, ficou entendido que o haitiano pode ter dupla nacionalidade. 

De acordo com o art. 13, “a nacionalidade haitiana será perdida por: a) naturalização 

adquirida em um país estrangeiro; b) ocupação de um cargo político ao serviço de um governo 

estrangeiro; c) residência contínua no exterior por três anos, no caso de haitiano naturalizado sem 

autorização concedida pela autoridade competente. Quem perde assim a nacionalidade haitiana 

não pode recuperá-la.” Dorval (2005) critica este artigo porque ele contraria o conceito 

sociológico de nacionalidade, pois quem se naturaliza em país estrangeiro, por questões sociais e 

emocionais, continua a amar o país aonde nasceu, a falar crioulo ou francês, conserva o sotaque, 

vive conforme hábitos e costumes haitianos. 

É ingenuidade acreditar que a diáspora haitiana acabou, pois ela ainda se espalha pelas 

três Américas. Esse amor fiel à pátria que todas as Constituições Haitianas impõem não tem 

servido à população que, desacreditada em seu país, vê a nacionalidade haitiana como uma 

desvantagem. Chaves Jr traz uma justificativa ao fenômeno da diáspora e que se encaixa na 

emigração atual, pois desde os anos 50, os haitianos emigravam “pela falta de segurança, de 

oportunidades de trabalho, de um sistema educacional, e pela perda de vínculos. Os barqueiros 
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haitianos eram a tradução da desesperança e do temor; deixar o país simbolizava, também, o 

desejo de não participar de sua “reconstrução”.

Com a revisão constitucional de junho de 2012, promulgada pelo Presidente Michel 

Martelly, foi revogada a proibição à dupla nacionalidade prevista na Constituição Haitiana de 

1987 e a naturalização adquirida no exterior deixou de privar o indivíduo da nacionalidade 

haitiana, porém, como as disposições constitucionais não são automaticamente retroativas, 

estrangeiros naturalizados antes de 2012 perderam a nacionalidade haitiana. 

Assim, a situação do filho de um pai dominicano e uma mãe haitiana, por exemplo, está 

amparada pelos arts. 7116 e 8117 do Decreto sobre Nacionalidade 1984. Neste caso, a pessoa teria a 

opção, ao chegar a maioridade, de ser um haitiano caso fosse morar no Haiti. Porém, como a 

Constituição de 1987 revogou a possibilidade de dupla nacionalidade (que retornou em 2012), ela 

deixou de ser permitida sob nenhuma circunstância, por vinte e cinco anos, logo, ela não seria 

haitiana e, perdendo a nacionalidade dominicana, seria apátrida. 

Além da apatridia de jure, outro agravante na dificuldade de aquisição e comprovação 

da nacionalidade haitiana é o sistema registral deficitário do país, causador de apatridia de fato. 

Tendo em vista que o primeiro comprovante de nacionalidade que uma pessoa tem é o registro de 

nascimento, o item a seguir se destinará a tratar do sistema registral haitiano e da forma de 

obtenção de fato de nacionalidade.

4.3 Dificuldades de obtenção da nacionalidade haitiana e de regularização

Na decisão TC/168/2013, foi citado que o art. 11.2 da Constituição Haitiana de 1983 

seria aplicado a Juliana Dequis, pois ele estabelece que é considerado haitiano todos os 

indivíduos nascidos no estrangeiro de pai ou mãe haitianos. Contudo, comprovar a nacionalidade 

haitiana não é fácil, especialmente para aqueles que descenderam de haitianos e que moram em 

outro país, pois as deficiências do registro civil do Haiti e o fato de que faltam os documentos dos 

ascendentes dos atingidos pela sentença torna difícil reivindicar a nacionalidade haitiana.

116Art. 7. A criança nascida no exterior de um pai estrangeiro e uma mãe haitiana deve manter a nacionalidade 
estrangeira até o ano de sua maioria durante o qual ele terá direito a adquirir a qualidade de Haitiano por uma 
declaração feita à Procuradoria do Tribunal Civil do seu residência.
117Art. 8. A criança nascida no exterior, de um pai estrangeiro e uma mãe haitiana, pode, na sua maioridade, se ele se 
estabelecer no Haiti, adquirir a nacionalidade haitiana por uma declaração à Procuradoria do tribunal civil da sua 
residência
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Se os dominicanos de ascendência haitiana não são bem-vindos na República 

Dominicana, não menos verdade é que eles também não são desejados pelo Haiti, o qual os 

denomina de arrayanos. Sagás (1993, p. 150) justifica que essas pessoas “domínico-haitianas” 

são rejeitadas por ambos países, por lhes faltarem uma identidade plena que as caracterizem ou 

como dominicanas ou como haitianas.

A República Dominicana alegou que os apátridas oriundos da sentença TC/168/2013 

não ficariam apátridas por muito tempo, pois o Haiti adota o critério ius sanguinis e que a fixação 

de requisitos para a aquisição de nacionalidade não deve ser vista como discriminatória. 

Entretanto, o mais relevante era verificar se os desprovidos da nacionalidade dominicana estariam 

em condições efetivas de obter a nacionalidade haitiana. 

As pessoas desprovidas da nacionalidade dominicana não se tornam automaticamente 

haitianas, pois, assim como a República Dominicana, o Haiti exige uma série de documentos para 

o registro de nascimento e para a naturalização. A pessoa não possui identidade (já que a 

República Dominicana exigiu a suspensão de sua emissão) e nem tem como provar com 

facilidade suas raízes e ascendência haitiana.

O art. 5º da Constituição Haitiana dispõe que “todos os haitianos são unidos pela 

linguagem comum: crioulo. Crioulo e francês são os idiomas oficiais da República.” Neste 

dispositivo se verifica o aspecto sociológico de nacionalidade, relacionado ao sentimento 

nacional e à cultura. A maioria dos “domínico-haitianos” não sabe  nem o francês e nem o 

crioulo. Isso por si já dificultaria a aquisição da nacionalidade, tendo em vista a barreira 

linguística para buscar informações.

Para a aquisição da nacionalidade haitiana, são adotados alguns procedimentos 

dependendo da pessoa. No caso do filho de pais haitianos indocumentados ou ilegais na 

República Dominicana, caso opte pela naturalização haitiana, ele deverá formalizar um pedido de 

naturalização com base no Decreto de Nacionalidade de 1984, apresentando, conforme o art. 19 

do mesmo, certidão de nascimento; autorização de residência; carteira nacional de identificação e 

certificado de residência assinado pelo magistrado e pela justiça de paz.

Na prática, pessoas que as autoridades haitianas acreditem que tenham adquirido uma 

nacionalidade estrangeira, antes da Emenda Constitucional de 2012, não são consideradas 

haitianas e para obterem essa nacionalidade, precisariam solicitar a aquisição com base em 

critérios ainda não estabelecidos pela legislação.
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Nos sites da embaixada do Haiti no Canadá, há os requisitos a serem atendidos por 

pessoas que são descendentes de haitianos, mas jamais tiveram a nacionalidade haitiana, para a 

obtenção do passaporte haitiano, quais sejam: a) certidão de nascimento haitiana do pai ou da 

mãe; b) Declaração tardia à representação do Haiti para a obtenção de certidão de nascimento 

haitiana; c) prova da cidadania estrangeira; d) carta endereçada à representação do Haiti para 

obter a nacionalidade haitiana. (EMBAIXADA DO HAITI NO CANADÁ, 2018)

O US Department of State (2015, p. 04) reconheceu que não é fácil cumprir esses 

requisitos, pois o sistema registral haitiano é disfuncional tanto no país quanto no exterior. 

Pessoas haitianas que vivem no exterior enfrentam procedimentos complexos e altas taxas para 

obterem documentos e, por isso, eram apátridas em seu país de residência. O Embaixador 

destituído Daniel Supplice reconheceu que se o Haiti não consegue garantir os registros dentro do 

âmbito interno, dificilmente conseguiria proteger os direitos dos haitianos e seus descendentes 

que vivam no exterior.

A regularização do status migratório na República Dominicana foi dificultado pelo 

Haiti, pois muitos haitianos que vivem na República Dominicana, após a sentença TC/168/2013, 

decidiram regularizar a situação migratória no país e buscar os documentos, como a segunda via 

de certidão de nascimento, mas encontraram empecilhos. Em 2015, foi noticiado que haitianos 

que visitavam o Consulado Haitiano na República Dominicana a fim de obter a certidão de 

nascimento, que, apesar da legislação prescrever que é gratuita, tinham que pagar 50 dólares. Os 

haitianos achavam isso discrepante, pois além da documentação demorar uns seis meses para 

chegar, a cobrança do valor ia de encontro com a conduta da República Dominicana de 

estabelecer um processo de regularização gratuito. A justificativa para a cobrança é que a 

legalização dos papéis custa 25 dólares e o Ministério das Relações Exteriores não faz isso 

gratuitamente. (PEGUERO, 2014)118

O Programa de Identificação e Documentação dos Imigrantes Haitianos (PIDIH), criado 

pelo Haiti a fim de documentar os afetados pela sentença TC/168/2013, foi criticado pelo 

118 Ronald Pie, um trabalhador que vive na República Dominicana há 23 anos contou que “estão cobrando 50 dólares 
e o mais difícil é que você paga por esse documento e isso demora seis meses, mas, para mim, isso não é uma falha 
do governo haitiano, porque não é o Governo que maneja isso, sim dos funcionários, que passam pelo Estado Civil e 
pela Embaixada. São eles que cobram esse dinheiro.” (PEGUERO, 2014)
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embaixador Daniel Supplice, o qual vê na burocracia haitiana a responsável pelo não 

cumprimento do prazo para o Plano Nacional de Regularização de Estrangeiro dominicano119

Em 2017, foram levantados dados oficiais referentes ao Plano de Regularização de 

Estrangeiros Dominicano. Aos que não participaram, foi perguntado o que lhes impediu a 

participação:

5,7% explicaram que não sabiam da sua existência, 5,0% porque não tinham o tempo 
necessário residindo no país; 7,1% não conseguiram preencher os documentos exigidos e 
9,2% porque não recebeu orientação; 4,1% relataram que seu principal motivo era não 
conseguir obter um documento de seu país de origem; 1,6% disseram que não tinham 
apoio financeiro de ninguém ou instituição; 1,9% teve problemas e deixou o país, 5,5% 
indicaram que era por medo ou desconfiança e 12,5% indicaram outro motivo. O maior 
número de imigrantes (36,7%) que não participou foi porque não residiam no país no 
momento da execução do plano e 9,7% porque tinha os documentos em ordem.
Aos descendentes que participaram foi solicitado que indicassem por que não eles iriam 
se naturalizar: 33,6% disseram que não estavam interessados; 49,0% que não iria 
participar desse processo porque eram dominicanos e não precisavam refugiar-se nela; 
6,5% argumentaram que o motivo foi que isso fez dele um cidadão de segunda classe e 
10,9% deu outras razões. (REPÚBLICA DOMINICANA, 2018)

Ciente da dificuldade da obtenção de documentos haitianos, a República Dominicana 

concedeu um novo prazo para a regularização dos descendentes de haitianos e dos haitianos até 

21 de junho de 2017 para aqueles que, apenas naquela época, conseguiram os documentos 

necessários ingressassem no Plano de Regularização para Estrangeiros. O Chanceler haitiano, 

Antônio Rodrigues, agradeceu publicamente ao governo dominicano a prorrogação no ato de 

entrega de passaporte e carteira de identidade, no âmbito do Programa de Identificação e 

Documentação de Imigrantes Haitianos.120 O resultado foi positivo, mas o sucesso dependeu da 

conduta do Governo Dominicano, pois por culpa do Haiti, muitos descendentes de haitianos e 

haitianos não cumpriram com os prazos anteriormente estabelecidos, assim, finalizar-se-á este 

119 O Embaixador Daniel Supplice afirmou: “O Haiti condenou milhares de cidadãos que não tiveram os documentos 
necessários a tempo para se inscrever no Plano Nacional de Regularização de Estrangeiros do Governo 
Dominicano.” (EL NACIONAL, 2015). Segundo dados publicados em 2017, o número de pessoas estimadas que se 
inscreveram para participar do PNRE era de 206.062 imigrantes e 42.693 descendentes, totalizando 248.755. Os 
nascidos no Haiti eram 203.547 e nascido em outros países 2.515. Os aceitos foram 207.654, dos quais 196.124 eram 
imigrantes haitianos, 2.515 de outros países (todos) e 9.015 de descendentes. O número de rejeitados era de 12.782, 
sendo 9.838 nascidos no Haiti e 2.944 descendentes.
120 “Nesse contexto, gostaria de agradecer também às autoridades dominicanas pelos esforços que fizeram para 
ajudar os haitianos a se regularizarem por meio desse plano. Um agradecimento especial também ao governo 
dominicano, porque quando os haitianos não puderam entregar a tempo os documentos que precisavam para se 
beneficiar do plano, o governo deu outro prazo, agora, até 21 de junho de 2017.” (CABRERA, 2017)
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capítulo com apontamentos a respeito do maior motivo do descumprimento temporal: a 

deficiência dos registros de nascimento no Haiti. 

4.4- Deficiências do sistema de registro de nascimento no Haiti

Vandal (2013) alerta que a deficiência do sistema de registro civil haitiano para os 

nacionais acarretou no fato de que a maioria dos haitianos não possui certidão de nascimento e na  

ineficácia para gerir o critério ius sanguinis de aquisição de nacionalidade. 

É justamente pelo registro de nascimento que um indivíduo se torna visível para as 

autoridades de um determinado país e é prova oficial da sua existência como membro da 

sociedade.

De acordo com Kochovski (2013, p. 26), o registro de nascimento é um dos elementos 

cruciais para estabelecer se a pessoa guarda uma conexão genuína com o Estado. Não apenas é 

prova da existência da criança, como também evidencia o local de nascimento e a identidade dos 

pais da criança, algo essencial em países que adotam o critério ius sanguinis. O UNHCR (2017), 

em estudo sobre a apatridia na África Ocidental, apontou situações semelhantes à apatridia no 

Haiti, tais como sistema de registro de nascimento ineficaz, populações que desconhecem direitos 

ou têm acesso dificultado, especialmente, os residentes em zonas rurais ou remotas. De acordo 

com o relatório, um sistema registral deficitário pode trazer consequências mais graves para 

países que adotam o critério ius sanguinis. 

Uma certidão de nascimento que prove o nascimento no território e a filiação é essencial 
para a prova da identidade e nacionalidade. Muitas vezes, uma certidão de nascimento 
não será suficiente, por si só, para estabelecer a nacionalidade. Nos casos de países jus 
sanguinis, a administração precisará de uma certidão de nascimento ou outro documento 
que prove a nacionalidade do pai com quem foi estabelecida a filiação. Se os pais nunca 
foram registrados, e, por conseguinte, nunca tiveram oficialmente um documento de 
nacionalidade, ou quando os registros de tais documentos foram destruídos, os 
indivíduos enfrentarão graves problemas ao tentarem estabelecer a sua nacionalidade. 
(UNHCR, 2017)

As razões para a falta de registro são diversas, mas estão, frequentemente, relacionadas a 

uma das duas hipóteses: práticas governamentais ou inação dos pais da criança, que, neste caso, o 

motivo pode ser o custo, a dificuldade de locomoção, distância do cartório ou falta da noção da 

importância do registro. 
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O registro de nascimento no Haiti é feito de acordo com o art. 55 do Código Civil 

haitiano121; Lei de 20 de outubro de 1974, sobre o serviço de Inspeção de Controle do Estado 

Civil; Lei de 27 de outubro de 1987, sobre declarações tardias de nascimento e Decreto nº 10, de 

16 de janeiro de 2014, criado para facilitar o registro tardio de nascimento e a regularização de 

pessoas que não tenham nenhuma certidão de nascimento, que passou a ter, de acordo com o art. 

1º122, um período de cinco anos para regularizar sua situação no registro civil sem necessidade de 

entrar com um processo judicial.

O art. 2 do Decreto nº 10/2014 menciona que a declaração tardia de nascimento será 

feita por um dos pais biológicos e se estes estiverem mortos ou forem desconhecidos, a 

declaração tardia pode ser feita por um terceiro autorizado. O art. 3 dispõe que os responsáveis 

pela assistência necessária à essas pessoas são os juízes de paz, comissários do governo, oficiais 

do registro civil, cônsules do Haiti no exterior, hospitais.

A noção de certidão de nascimento tardia é recente no país, pois surgiu com o Decreto 

de 14 de novembro de 1988, posteriormente, seguido do Decreto de 16 de maio de 1995 que 

permitia tais certidões para pessoas de até cinco anos de idade e demais certidões que estivessem 

com atraso de cinco anos. 

Em 01º de fevereiro de 2002, adveio um novo Decreto concedendo um novo período de 

cinco anos a qualquer pessoa sem certidão de nascimento para regularizar seu estado civil, 

gratuitamente. Antes, o prazo concedido era de 25 meses para registrar a criança sem necessidade 

de ingressar com um processo judicial.

A certidão de nascimento é enviada aos Arquivo Nacionais do Haiti123, órgão 

responsável por validar a autenticidade de qualquer ata de nascimento. Os registros do estado 

civil são controlados pelo Tribunal de primeira instância e quando um funcionário do cartório 

cessa as suas funções, ele deve enviar a este tribunal os registros que permaneceram em seu 

cartório enquanto trabalhava no local. 

121 Art. 55. As declarações de nascimento serão feitas, no mês de entrega, ao Diretor do Registro Civil do local de 
residência da mãe ou o local de nascimento da criança. O nascimento da criança será declarado pelo pai, ou, faltando 
o pai, pela mãe legítima ou natural, pelos médicos, cirurgiões, parteiras ou outra pessoa que acompanhou a entrega, e 
quando a mãe pariu em sua casa, pela pessoa que fez o parto. O certificado de nascimento será escrito imediatamente 
na presença de duas testemunhas.
122 Art. 1º.- É concedido a qualquer pessoa sem certificado de nascimento, um período de cinco (5) anos a partir da 
data de publicação desta ordem para regularizar seu estado civil.
publicação desta Ordem, para regularizar seu estado civil.
123 Os arquivos nacionais do Haiti contam com o seguinte sítio eletrônico: www.anhhaiti.org.
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Quando o registro é tardio, deve existir um certificado negativo nos arquivos nacionais, 

o qual permite a pessoa ingressar com um processo judicial de declaração tardia de nascimento, 

para o qual é dispensado advogado. Na ausência de um estado civil reconhecido, a sentença o 

estabelecerá, fixando data presumida de nascimento, lugar e sobrenomes usuais. A decisão será 

entregue pelo autor do processo ao escrivão do registro que lhe entregará a certidão de 

nascimento após a transcrição nos registros.

O Decreto de junho de 2005 estabeleceu o Sistema Nacional de Identificação, quando 

3,5 milhões de pessoas foram registradas. Apenas a partir de 2005 é que a identificação dos 

haitianos se tornou obrigatória, desde o nascimento por um número de identificação nacional e, a 

partir dos 18 anos, por meio de carteira de identidade.124 Isso significa que por séculos a 

concessão de uma certidão relacionada ao estado civil era considerada dispensável por, 

praticamente, todos os haitianos.

Em 2009, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) estimou que 

40% dos haitianos não estão registrados ou foram registrados irregularmente125 e mencionou que 

a dificuldade de obtenção de registro havia piorado nos anos 80.

Segundo o informe do Migrants outre-mer (2009), “as deficiências do registro de estado 

civil, que expressam o desinteresse constante do Estado haitiano por sua população, também pode 

ser explicado por uma longa hesitação, que persiste na definição de autoridade ou administração 

responsável pelo registro.” Essa autoridade já foi a Igreja, depois os juízes de primeiro grau e os 

cartórios, por fim.126

Uma novidade da Constituição Haitiana de 1987 foi a remoção de dois registros para 

apenas um. Até 1987, devido ao Código Rural, elaborado por Boyer, habitantes das seções rurais 

foram considerados camponeses, sendo como “camponeses” registrados nas certidões de 

nascimento, casamento e óbito, diferentemente daqueles que não viviam em áreas rurais. Havia 

dois sistemas de registro civil, o comum e o camponês.

124 O Escritório Nacional de Identificação haitiano pode ser acessado por meio do site www.oni.gov.ht. 
125 No site do PNUD-Haiti não foi localizado estudo mais recente sobre dados estatísticos sobre registro haitiano de 
nascimento.
126 No Haiti, a função registral ora esteve com a Igreja, ora com oficiais do registro civil e ora com magistrados. A 
partir do Decreto de 30 de maio de 1842, os magistrados municipais passaram a ter a função registral. Com a Lei 
especial de 06 de abril de 1880, passou a função para os oficiais do registro civil. A Lei de 20 de agosto de 1974 
criou, dentro do Ministério da Justiça, um órgão denominado Serviço de Inspeção e Controle da República.

http://www.oni.gov.ht/
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A deficiência no sistema de registros haitiano pode gerar apatridia porque dificulta a 

comprovação de vínculo com o estado, somado ao baixo nível de escolaridade da população 

haitiana, que não tem noção a respeito dos direitos de cidadania. 

Chama atenção um relatório publicado pelo GARR (sigla francesa de Grupo de Apoio 

aos Deportados e Refugiados, Groupe d`Appui aux Repatriés et Réfugies), que levantou no 

relatório Diagnostic des systèmes D’enregistrement à l’Etat Civil et D’Identification Nationale 

En Haïti um programa destinado a regularizar a documentação de haitianos, mas que não 

interessou a muitos que tinham como objetivo adquirir a nacionalidade dominicana para si e para 

seus filhos, mesmo que por meio de documentos falsos com o objetivo final de se instalar “legal” 

e permanentemente na República Dominicana em nome das oportunidades que eles encontram lá 

e que não existem no Haiti. (GARR; D&D 2007).

O Haiti tentou consertar as falhas do direito ao registro por um tempo, o que deveria ser 

feito permanentemente, já que Hogemann (2009, p. 23) reconhece que “compete ao Estado 

reconhecer, propiciar e salvaguardar a cada um, aquilo que supre seus anseios e necessidades, 

respeitando e assegurando sua individuação.” O registro de nascimento é essencial para que 

alguém consiga provar a sua nacionalidade sob pena de ser apátrida de fato. A ausência de 

registro público é tão grave que é um atentado ao direito à nacionalidade e à personalidade 

jurídica. 

O registro público não é mero repositório de fatos engessados nas linhas de leis escritas; 
é, e sempre será, o retrato fiel da vida, este grande laboratório divino de mudanças 
sucessivas e infinitas, a serviço do qual o direito humano justifica a sua existência, como 
insubstituível elemento edificante e pacificador. O registro civil de nascimento 
inegavelmente desempenha um papel estratégico como fator de expressão relacionado à 
cidadania. (HOGEMANN, 2009, p. 30)

O programa elaborado pelo Presidente haitiano Aristide consistiu em criar, na República 

Dominicana, uma estrutura móvel que permitisse que os haitianos obtivessem certidão de 

nascimento, carteira de identidade para si e para seus filhos e passaporte. Isso aconteceu entre 

março de 2002 e agosto de 2003 a fim de cumprir com o decreto quinquenal haitiano de 01º de 

fevereiro de 2002 que permitia a qualquer haitiano a regularizar seu estado civil sem a 

necessidade de ingressar com um processo judicial. O resultado foi aquém do esperado pois 

apenas 80.000 documentos foram emitidos para uma população haitiana ou de origem haitiana 

estimada entre 500.000 a 800.000 pessoas. (GARR; D&D, 2007)
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Em 21 de julho de 2015, o Embaixador Haitiano Daniel Supplice enviou uma carta ao 

Presidente haitiano Michel Martelly, que  exerceu mandato até 2017, a fim de questionar o 

sistema de registro. Eis algumas partes da carta na qual o Embaixador mostra insatisfação com o 

Estado haitiano:

Lhe escrevi várias cartas que, lamentavelmente, ficaram sem resposta. Em meu último 
informe de 14 de julho, tomei a precaução de reiterar-lhe a urgência de que a diplomacia 
haitiana teria que gerir a crise não só na lógica dos interesses nacionais, senão também 
de favorecer o diálogo construtivo. 
É responsabilidade do Embaixador do Haiti na República Dominicana cuidar para que 
persista o equilíbrio entre o respeito pela nossa dignidade como povo, nossos valores, 
nossos hábitos e costumes, enquanto realisticamente mantemos a porta aberta do 
diálogo. Você sabe porque? Porque enquanto você lê estas linhas: a) milhares de nossos 
irmãos e irmãs continuam a atravessar a fronteira "anba fil" [abaixo do fios] na busca do 
bem-estar; b) dezenas de mulheres e adolescentes haitianos parem seus filhos todos os 
dias nos centros hospitalares dominicanos; c) 44.310 jovens frequentam universidades 
estaduais e centros acadêmicos privados, sem esquecer daqueles que vivem na fronteira, 
eles vão para escolas primárias e secundárias em território Dominicano de manhã e 
retornar à tarde para o Haiti: d) muitos deles que, regressam voluntariamente ao seu país 
por vários motivos nestes últimos dias, voltam para retomar o "trabalho" que eles 
deixaram e onde contam com eles: e) centenas de milhares estão esperando em vão pelos 
documentos prometidos e que teriam permissão para regularizar seu status de imigração. 
Em 211 anos não conseguimos reduzir as diferenças socioeconômicas ou atenuar a 
questão espinhosa da cor. Nós não conseguimos entregar a nossos cidadãos uma certidão 
de nascimento que prove que eles existem e criar uma situação que teria evitado que 
milhões de haitianos deixassem o país a qualquer preço e, às vezes, sem qualquer 
condição. Se não aceitarmos o fato de que existe um problema, não haverá solução. 
(CARTA EMBAJADOR DE HAITI, 2015)

Essa carta mostrou a coragem de um representante do Estado ter chamado a 

responsabilidade para o Estado que representava em vez de culpar qualquer outro sobre a 

violação a um direito tão importante, o registro de nascimento, no qual está englobado o direito 

ao nome, à personalidade jurídica e tantos outros previstos na Convenção Americana de Direitos 

Humanos. Em vez de Michel Martelly responder a carta, seja justificando a não concretização de 

direitos, seja explicando que o Estado estará mais atendo ao registro de nascimento, destituiu o 

embaixador Daniel Supplice do cargo pelo motivo de não defender o Haiti apropriadamente. Ele 

apoiou a candidatura de Martelly, mas se caracterizou pela sua independência. 

Acusam a República Dominicana de invocar leis de outro país (Haiti) para descumprir 

suas normas, e isso é verdade, em parte, no seguinte caso: de acordo com dados levantados pela 

ONG Movimento Sociocultural para os Trabalhadores Haitianos (MOSCTHA), em documentos 

que certificam o nascimento de uma criança de origem haitiana está escrito o local de 
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nascimento, por exemplo, São Domingos, província da República Dominicana e, no espaço 

destinado a registrar a nacionalidade, está escrito “haitiana”. A ONG considera isso um absurdo 

“porque a República Dominicana não tem a prerrogativa de atribuir a nacionalidade de outro país. 

Isso caberia tão somente ao Haiti.” O maior erro da República Dominicana nem é, a já grave, 

intervenção na soberania do país, atestando alguém como nacional do Haiti, mas o fato de, por 

causa disso, não haver nenhum registro desta criança no Haiti.127 Por mais que a República 

Dominicana considere que alguém é um nacional haitiano, as autoridades haitianas não terão 

nenhum registro no Arquivo Nacional Haitiano, ou seja, não haverá, no Haiti, nenhum arquivo 

com os dados dessa pessoa.

Neste tipo de situação não há má-fé ou fraude a lei, pois o Oficial de Registro Público 

dominicano sabe que a pessoa registrada tem direito à nacionalidade haitiana, seus pais não estão 

escondendo a sua origem, entretanto, ao atribuir a nacionalidade de outro país, concorre para que 

o registro no país vizinho seja cada vez mais falho. 

Em 2017, Jovenel Moise, um empresário do setor agrícola filiado ao Partido Haitiano Tet 

Kale, foi eleito Presidente do Haiti, com 55,6% dos votos, no primeiro turno. Uma das 

prioridades do seu programa de governo era o aprimoramento do sistema de registros. Ele 

adquiriu uma impressora específica para o Serviço de Imigração, que aumentou a produção diária 

de passaporte de 500 para 2.200 passaportes por dia e, com isso, 25.000 passaportes atrasados 

foram entregues em apenas um mês. Além disso, documentos de carteira de motorista, certidão 

de nascimento e identidade passaram a ser entregues em mais 26 pontos do Haiti. (METRÓPOLE 

HAITI, 2017)

Para finalizar esse capítulo, foram buscados dados referentes à jurisprudência haitiana a 

respeito do direito à nacionalidade e para saber se o Decreto nº 10/2014, referente às certidões de 

nascimento tardio, estava sendo aplicado devidamente, porém, não existe buscador eletrônico 

127 Bauza Calviño (2002, p. 118) traz alguns princípios relacionados ao direito à nacionalidade, dentre eles, o da 
exclusividade, que impede que se reconheça outra nacionalidade além da própria. “O Estado de cuja nacionalidade se 
trata somente pode considerar esse indivíduo como seu nacional. Em caso de existir nacionalidade múltipla, só uma 
delas pode produzir efeitos.” Em outras palavras, ainda que uma pessoa tenha direito à duas nacionalidades, o Estado 
apenas pode conceder a sua própria nacionalidade, não a de outro país sob pena de ingerência indevida na soberania.
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haitiano para a jurisprudência mas apenas um projeto de implantação desde 2013. (HAITI 

LIBRE, 2013)128

V- A RELAÇÃO DOMINICANA COM O SISTEMA INTERAMERICANO 

DE DIREITOS HUMANOS

5.1- Da recepção do controle de convencionalidade pela República Dominicana

Quando um país evolui economicamente e desenvolve suas relações internacionais faz-

se necessária uma maior integração com seus países vizinhos, pois o Estado se encontra dentro de 

um conjunto, e, sendo um país latino, não deve se portar como se estivesse à parte da América 

Latina, mas sim como parte dela, na busca da formação de uma comunidade latino-americana.

128 Trata-se de um projeto com a Sociedade de Informação Jurídica de Quebec a fim de dar publicidade às decisões 
proferidas nos tribunais haitianos. Segundo o Presidente da Instituição, Nícolas Plourde, “Nossa contribuição para a 
disseminação da jurisprudência haitiana é para nós uma maneira de relembrar a importância do estado de direito em 
nossas sociedades, bem como para apoiar nossos colegas haitianos no exercício da lei.” O site do Poder Judiciário foi 
implantado (http://haitijustice.com/), contando com sessões relacionadas aos códigos, leis, direitos humanos, 
explicação sobre o sistema judiciário, atualidades, mas não há banco de jurisprudência. O site https://juricaf.org/ 
conta com uma quantidade limitada de jurisprudência da Suprema Corte de diversos países. Em pesquisa no Tribunal 
Superior do Haiti, tanto para os termos (em francês) “nascimento” e “nacionalidade”, foram encontrados apenas três 
casos que nada se relacionavam ao tema em estudo. 

http://haitijustice.com/
https://juricaf.org/
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O conceito de soberania vem mudando ao longo da história. No século XX, Campilongo 

(1997, p. 99) afirmou que a soberania una, indivisível, inalienável e imprescritível é incompatível 

com a realidade estatal contemporânea e qualquer concepção de soberania que a tome como 

ilimitada, exclusiva e perpétua do poder público está morta. Pela teoria da autolimitação, o 

Estado assume, espontaneamente, limitações externas, a partir de compromissos assumidos 

perante outros poderes congênere por meio da assinatura de Convenções e Tratados 

internacionais.

Na República Dominicana, o Capítulo IV, intitulado “Das Relações Internacionais e do 

Direito Internacional”, a partir do art. 26 da sua Constituição vigente, disponibiliza regras que 

orientam as relações internacionais do país, o que demonstra o acolhimento do Direito 

Internacional geral como integrante de seu corpus iuris. Até a doutrina de direita dominicana 

compreende a importância da integração regional, pois Peña Batlle defendia uma visão de 

soberania desapegada da clássica, pois entendia que era necessário considerar as diversas 

situações fáticas que envolvem as lutas específicas, considerando que o conceito de soberania 

deve ser valorado a luz de um novo esquema de relações internacionais (P. CLIME, 2008, p. 

104).

A leitura dos incisos 1 a 6 do art. 26129 da Constituição em estudo informa que a 

República Dominicana é um Estado aberto à cooperação e que reconhece e aplica as normas do 

Direito Internacional geral as oriundas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, na 

medida em que seus poderes públicos lhes tenham adotado.

129 Art. 26. Relações Internacionais e Direito Internacional. A República Dominicana é um Estado membro da 
comunidade internacional, aberto à cooperação e apegado às normas do direito internacional, em consequência:
1- Reconhece e aplica as normas do direito internacional geral e americano, na medida em que seus poderes públicos 
as tenham adotado;
2- As normas vigentes de convenções internacionais ratificadas regerão no âmbito interno, uma vez publicadas de 
maneira oficial;
3- As relações internacionais da República Dominicana se fundamentam e regem pela afirmação e promoção de seus 
valores e interesses nacionais, o respeito aos direitos humanos e ao direito internacional;
4- Em igualdade de condições com outros Estados, a República Dominicana aceita um ordenamento jurídico 
internacional que garanta o respeito aos direitos fundamentais, a paz, a justiça, ao desenvolvimento político, social, 
econômico e cultural das nações. Se compromete a atuar no plano internacional, regional e nacional de modo 
compatível com os interesses nacionais, à convivência pacífica entre os povos e os deveres de solidariedade com 
todas as nações.
5- A República Dominicana promoverá e favorecerá a integração com as nações da América, a fim de fortalecer uma 
comunidade de nações que defenda os interesses da região. O Estado poderá assinar tratados internacionais para 
promover o desenvolvimento comum das nações, que assegurem o bem-estar dos povos e à segurança coletiva de 
seus habitantes, e para atribuir às organizações supranacionais as competências requeridas para participar em 
processos de integração.
6- Se pronuncia em favor da solidariedade econômica entre os países da América e apoia toda iniciativa em defesa de 
seus produtos básicos, matérias-primas e biodiversidade.
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A Constituição Federal Dominicana recepciona do controle de convencionalidade, 

reforçando que o Direito Internacional dos Direitos Humanos foi entendido como norma de 

hierarquia constitucional, à luz do que está insculpido no art. 74.3 desta Constituição.130 Como 

efeito dessa escolha, o Estado constitucional não pode violar um Tratado, posto que, ao fazê-lo, 

viola a própria Constituição.

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos traz uma proteção complementar ou 

coadjuvante ao Direito interno dos Estados-partes, já que não retira do Estado a competência 

primária de proteger os direitos das pessoas sujeitas à sua jurisdição mas apenas quando faltar 

amparo ou a proteção estiver aquém da necessária. A justiça internacional deve operar apenas 

após o Estado ter tido a oportunidade de investigar e julgar o caso submetido, entretanto, 

Cançado Trindade (2015, p. 351) conta que em determinados momentos, a justiça internacional 

precedeu a nacional.131

Sousa Duvergé (2011, p. 79) compreende que a Constituição Dominicana parte de uma 

concepção de Direito Internacional que o reconhece como um ordenamento jurídico e normativo, 

não meramente moral, levando a uma diretriz constitucional “que deve ser tomada na hora de 

interpretar cada um dos preceitos relevantes do direito internacional.” Neste diapasão, a 

Resolução nº 1.920, de 13 de novembro de 2003132, emitida pela Suprema Corte de Justiça 

Dominicana, reconhece a existência de um bloco de constitucionalidade integrado pela 

Constituição e pelos instrumentos internacionais relativos a direitos humanos. 

O apego às normas de Direito Internacional não é incondicional, tendo em vista que a 

República Dominicana abre um espaço de colaboração entre os Estados, mas não aceita a 

imposição; isso tem se tornado cada vez mais evidente, pois o país se sente ressentido com o 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

130 Art. 74- Princípios de regulamentação e interpretação. A interpretação e regulamentação dos direitos e garantias 
fundamentais, reconhecidos na presente Constituição, se regem pelos seguintes princípios:
3-Os tratados, pactos e convenções relativos à direitos humanos, assinados e ratificados pelo Estado dominicano têm 
aplicação direta e imediata pelos tribunais e demais órgãos do Estado.
131 Cançado Trindade (2015, p. 352) explica que em situações limites, como as referentes às ditaduras na América 
Latina, “a jurisdição internacional tem precedido a jurisdição nacional na proteção dos direitos dos vitimados e nas 
reparações a eles devidas.”   
132 Resolução nº 1.920/2003: “(...) forma parte de nosso direito interno o conjunto de garantias mínimas reconhecidas 
em nossa Constituição, assim como a normativa supranacional conformada pelos Tratados e Convenções 
internacionais que reconhecem direitos fundamentais, tal como tem sido reconhecido por esta Suprema Corte de 
Justiça, mediante resolução que institui o  procedimento para exercer o recurso de amparo, da data de 24 de fevereiro 
de 1999.”
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A República Dominicana foi chamada de “pária do Caribe”, entretanto dos 35 Estados 

que compõem a Organização dos Estados Americanos, 13 não reconheceram a competência da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo Núnez (2017, p. 287), “dos 194 Estados que 

compõem as Nações Unidas, 164 países não reconhecem automaticamente a nacionalidade dos 

descendentes de estrangeiros que nascem em seus territórios.” 

Pondera-se se a República Dominicana está enfrentando problemas migratórios ou se está 

sendo constrangida a resolver problemas políticos do Haiti. De acordo com Bello (2016, p. 26), 

esperar que as mazelas da América Latina sejam resolvidas pela Constituição interna de um país 

é dar a este documento político um encargo superior ao que ele pode suportar. Como a relação 

entre países fica difícil de ser regulada a partir do direito interno de cada país em nome do direito 

estatal à igualdade e soberania, o ideal é que haja a atuação do sistema interamericano.

A recepção do controle de convencionalidade no direito dominicano trouxe diferentes 

efeitos, tais como a supremacia do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que, segundo 

Sousa Duvergé (2011, p. 92), leva à um grau de mitigação da soberania nacional; reforço ao 

Estado de Direito, por reconhecer garantias mais amplas que protegem a pessoa humana e, por 

isso, promove maior grau de confiança na justiça nacional. Vale reforçar que uma justiça interna 

que protege seus cidadãos, respeitando as suas garantias fundamentais, faz com que a justiça 

internacional seja meramente residual.

A República Dominicana assinou a Convenção Americana de Direitos Humanos133 em 

21 de janeiro de 1978, sem reserva134, e, em 25 de março de 1999, reconheceu a competência 

contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando declarou que: “o Governo da 

República Dominicana, por meio do presente instrumento, declara que reconhece como 

obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte IDH sobre todo 

os casos relativos à interpretação ou aplicação da CADH, de 22 de novembro de 1969.” Deste 

modo, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos passou a ser vinculante 

133 A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) é o instrumento fundamental do sistema protetivo aos 
direitos humanos no âmbito interamericano, que foi assinada em 1969, e entrou em vigor internacional em 18 de 
julho de 1978, quando 11 países a ratificaram (o mínimo). Este documento fez com que os sujeitos de Direito 
Internacional não fossem apenas os Estados soberanos, mas também a pessoa humana. Em outros termos, o Direito 
Internacional perdeu seu enfoque meramente estatocêntrico para se tornar antropocêntrico.
134 O art. 75 da Convenção Americana de Direitos Humanos menciona o direito de reserva, ou seja, a “declaração 
unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou 
aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar os efeitos jurídicos de certas disposições 
do tratado em sua aplicação a esse Estado.” Nem a República Dominicana e nem o Haiti opuseram reserva à 
Convenção Americana de Direitos Humanos. 
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para todos os poderes públicos da República Dominicana e seus juízes se tornaram obrigados a 

velar pelo cumprimento das disposições da CADH.

Para Sousa Duvergé (2011, p. 82), “o fato de que a República Dominicana faça parte de 

diversos instrumentos internacionais de proteção aos Direitos Humanos, como é a CADH, faz 

com que o Estado adquira papel de protagonista na execução de dita área.” Os fundamentos do 

controle de convencionalidade na Constituição Dominicana de 2010 estão nos artigos referentes à 

dignidade humana, aos princípios relativos às relações internacionais e direito internacional e aos 

princípios de interpretação dos direitos fundamentais.

A República Dominicana tem como fundamento o respeito à dignidade humana, a 

proteção dos direitos das pessoas e a evolução de forma igualitária, equitativa e progressiva. 

Quando a República Dominicana admitiu a dignidade humana como princípio, produziu sua 

subordinação à primazia da pessoa humana, assim, o corpo jurídico de proteção aos direitos 

humanos prevalecerá sobre a lei interna quando mais benéfico a pessoa, resolvendo, nas palavras 

de Pellerano Gómez (s/d, p. 181), “a tensão entre indivíduo e comunidade ligando a liberdade do 

primeiro com os direitos de todos, sem menosprezar sua identidade.”

Somado à dignidade humana, é princípio geral do Direito Internacional o pro homine de 

elaboração, interpretação e aplicação do direito. Nas palavras de Gárcia Ramirez, o princípio pro 

homine é um critério hermenêutico, conforme mostram as suas palavras, in fine:

O princípio pro homine, incorporado nos múltiplos tratados internacionais, é um critério 
hermenêutico que coincide com o rasgo fundamental dos direitos humanos, em virtude 
do qual deve sempre estar a favor do homem e implica que deve acudir-se a norma mais 
ampla ou a interpretação mais extensiva quando se trata de direitos protegidos, e, pelo 
contrário, a norma ou interpretação mais restrita, quando se trata de estabelecer limites 
ao seu exercício. (GARCIA RAMIREZ, 2008, p. 355). 

Assim como os direitos fundamentais, não há direito humano absoluto, tendo em vista 

que tudo o que comporta gradação, tem qualidade de princípio e não de regra e, como próprio 

nome diz, pro homine é um princípio, entretanto, aparentemente, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos o tem aplicado de modo absoluto passando por cima de regras, inclusive, de 

natureza formal, especialmente no que se refere à apreciação das provas trazidas aos autos pelo 

Estado-réu. 

Que a nacionalidade é um direito humano protegido por diversos tratados e convenções 

internacionais não é novidade, tanto positivado no art. 15 da Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos e no art. 20 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Entretanto, isso significa 

que a nacionalidade adquirida contrariamente à legislação deve ser protegida sob qualquer 

circunstância? A princípio, não, pois, de acordo com Resek (2008, p. 181) a nacionalidade não é 

direito potestativo do indivíduo, logo, ele não pode decidir qual nacionalidade quer ter, tratando-

se de interesse comum do Estado, o qual decide a quem vai reconhecer direitos civis e políticos, 

estendendo sua proteção diplomática para além-fronteiras.

De fato, o status migratório dos pais não pode passar aos filhos. Concorda-se com a 

afirmação de que não dá para chamar de imigrante aquele que jamais ultrapassou alguma 

fronteira, mas isso não elide a fraude, por exemplo, quando alguns padres registraram filhos que 

não são seus. Se valendo do status migratório legal, o padre belga Pierre Ruquoy, devido a 

impunidade a respeito do registro falso, declarou quatro meninos haitianos como seus filhos; já o 

padre haitiano Vigny Bellerive declarou 87 haitianos como filhos. 

Durante anos o Haiti privou sua população da documentação que os converte em 

cidadãos de direto, mais de 40% da população haitiana não possui documento de identidade e, 

agora, segundo Nuñez (2017, p. 289), “suas organizações decidiram culpar o estado vizinho, 

levá-lo ante ao banco dos acusados de uma Corte Internacional, exigir dos juízes a condenação e 

converter a outorga de nacionalidade aos haitianos que logrem cruzar a fronteira em uma 

obrigação do Estado dominicano.”

Critica-se o fato de que o procedimento para obter a nacionalidade dominicana dos 

descendentes de haitianos não tem sido a naturalização alcançada por trás de um processo de 

incorporação à sociedade, aceitação e apego à sua história e tradições, mas, segundo Núñez 

(2017, p. 301) “um ato de força imposta pelo intervencionismo internacional.” 

O controle de convencionalidade na República Dominicana ficou desacreditado por 

parcela da sociedade que se viu diante de decisões que afrontavam a sua moral pública, que 

premiavam todo e qualquer imigrante ilegal que lograva cruzar a fronteira, tentando transportar 

para o país problemas seríssimos de violação a direitos fundamentais perpetrada pelo Estado 

haitiano. A fim de comprovar esta afirmação, segue a análise dos casos submetidos à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos contra a República Dominicana.

5.2- Julgamentos proferidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

contra a República Dominicana
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A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão jurisdicional supranacional 

interamericano que julga os casos de violações aos direitos humanos cujos autores sejam Estados-

Partes da OEA que ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos e aceitaram a sua 

competência contenciosa. A Corte foi um órgão criado pela Convenção Americana e não pela 

Carta de Bogotá, logo, não é um órgão da Organização dos Estados Americanos.

A Corte possui tanto competência consultiva, no que tange à interpretação dos 

dispositivos da Convenção Americana e dos tratados referentes à proteção de direitos humanos 

nos Estados Americanos e que pode ser solicitada por qualquer membro da OEA, parte ou não da 

Convenção Americana de Direitos Humanos; quanto contenciosa, referente ao julgamento de 

controvérsias a respeito da interpretação e aplicação da Convenção. Suas sentenças são 

inapeláveis. 

A República Dominicana foi condenada perante a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos por três vezes.  Como já mencionado, os filhos de estrangeiros em trânsito são 

excluídos da nacionalidade dominicana desde 1929, não importa o tempo que esteja no país. Se 

não cumprir com os requisitos necessários, permanecerá ilegal e, partindo deste conhecimento, é 

possível ler os casos a seguir com um pensamento crítico. 

5.2.1- Caso das meninas Yean e Bosico versus República Dominicana

A primeira vez que a República Dominicana foi condenada, quanto ao direito à 

nacionalidade, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi no caso denominado 

Meninas Yean e Bosico versus República Dominicana, que iniciou no dia 11 de julho de 2003, 

quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos135 submeteu à Corte a demanda oriunda 

da denúncia nº 12.189, recebida em 28 de outubro de 1998, com objetivo de declarar a 

responsabilidade internacional da República Dominicana pela violação aos artigos 3o (direito ao 

135 À Comissão, composta por sete membros, é incumbida a tarefa de verificar as condições de admissibilidade das 
comunicações (petições) apresentadas pelas supostas vítimas. As condições de admissibilidade de uma ação proposta 
no âmbito interamericano estão previstas no art. 46, §1º, da Convenção Americana de Direitos Humanos: 
esgotamento dos recursos internos; ausência do decurso do prazo de seis meses para a representação, ou seja, que o 
prejudicado apresente a sua comunicação dentro do prazo de seis meses da data em que foi notificado da decisão 
definitiva da lesão ao seu direito; ausência de litispendência internacional e de coisa julgada internacional, isto é, não 
haver outro processo de solução internacional, como, por exemplo, no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos e no das Nações Unidas.  
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reconhecimento da personalidade jurídica); 8o (garantias judiciais); 19 (direitos da criança), 20 

(direito à nacionalidade), 24 (direito à igualdade perante a lei) e 25 (proteção judicial) da 

Convenção Americana de Direitos Humanos em conexão com os artigos 1o, 1 (obrigação de 

respeitar os direitos estabelecidos na Convenção) e 2o (dever de adotar disposições de Direito 

interno concernentes aos direitos estabelecidos na Convenção). 

Em 05 de março de 1995, 20 crianças nascidas em território dominicano, incluindo Yean 

e Bosico, foram apresentadas para registro. No caso de Dilcia Oliven Yean, os documentos 

apresentados foram a carteira de identidade e eleitoral de sua mãe e a constância de nascimento 

do hospital onde nascera. No caso de Violeta Bosco Bosico Cofi, foi apresentada a cédula de 

identidade de sua mãe e a constância de nascimento. A oficial do Estado Civil, Thelma 

Bienvenida Reyes, se recusou a aceitar os documentos porque as meninas eram filhas de 

haitianos ilegais (estrangeiros em trânsito), e, sendo os pais haitianos, as crianças seriam 

haitianas. 

As famílias recorreram ao Promotor Público, funcionário responsável pelos direitos dos 

cidadãos e a quem compete o processo do registro civil tardio, que negou a petição. Na época, 

não havia recurso de amparo para decisões administrativas. Como consequência, Violeta Bosico 

foi expulsa da escola onde estudava por não ter sua certidão de nascimento e, para continuar 

estudando, foi registrada em uma escola noturna, destinada para adultos, aonde estudou a quarta e 

a quinta série (1998-1999). Neste tipo de escola, o ensino é concentrado, são feitas duas séries no 

período de um ano, há um nível menor de exigência, aulas com duração menor e não há intervalo 

(recreio).

A violação teria iniciado desde 25 de março de 1999, quando a República Dominicana 

reconheceu a competência contenciosa da Corte e, assim, a denúncia foi apresentada em 27 de 

abril de 1999, pelas crianças, por meio de Genaro Rincón Miesse e Solain Pierre, e 

respectivamente, representante e coordenadora geral do Movimiento de Mujures Domínico-

Haitianas (MUDHA), e teve como base a recusa às crianças de suas certidões de nascimento que 

lhes permitiriam ter uma nacionalidade e um nome, o que impediu o acesso à educação pelo fato 

do país exigir a certidão de nascimento para frequentar a escola.

Em 07 de julho de 1999, a Comissão Interamericana abriu o caso, transmitiu à República 

Dominicana partes da denúncia, solicitou informações a respeito e se haviam sido esgotados ou 

não os recursos internos. 
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Em 30 de setembro de 1999, a República Dominicana alegou que a Junta Central 

Eleitoral informou que não foi chamada a tratar do caso em questão, logo, não foram esgotados 

os recursos da jurisdição interna. Além disso, informou que não havia a possibilidade de repatriar 

um cidadão haitiano que estivesse sob alguma condição de legalidade no país ou de tolerância a 

imigrantes ilegais, tais como cidadãos com longo período de estadia ou com vínculos familiares 

com nacionais dominicanos, logo, não deportaria as crianças até que fosse concluído o processo 

de verificação da autenticidade de seus argumentos.

Em 1º de março de 2000, os representantes das peticionárias apresentaram uma proposta 

de solução amistosa perante a Comissão, na qual solicitam o registro de nascimento das crianças, 

a mudança de requisitos para o registro tardio de nascimento; a criação de um mecanismo interno 

de queixas relacionadas ao direito à educação, sem distinção de nacionalidade; indenização por 

danos morais para as crianças e seus familiares e danos emergentes para os familiares das 

crianças. Após isso, a Comissão realizou uma audiência sobre uma possível solução amistosa e a 

República Dominicana afirmou que o caso das meninas não era um fato isolado e que o 

procedimento de registro imposto pela Lei nº 659 sobre atos do Estado Civil, de 17 de julho de 

1944, não são discriminatórios, e, sim, de caráter geral. A aceitação do pedido das crianças 

levaria o Estado a infringir a própria legislação interna.

Em 01º de outubro de 2001, a República Dominicana expôs para a Comissão que aceitou 

a solução amistosa proposta e concedeu as certidões de nascimento às meninas, que foram 

emitidas em 25 de setembro de 2001, não subsistindo motivos para uma denúncia perante a 

Corte. Os representantes das peticionárias informaram que apesar da emissão das certidões, 

consideravam que isso não deveria ser entendido como solução amistosa, uma vez que os pontos 

propostos em 06 de março de 2000 não foram considerados pelo Estado e que o dano causado 

pela apatridia, que subsistiu por mais de quatro anos, não seria remediado pela entrega das 

certidões de nascimento, sendo necessário o reconhecimento público das violações, indenização 

às crianças e a adoção de medidas de não repetição.

Em 06 de março de 2003, a Comissão aprovou o relatório nº 30/03 sobre o mérito do 

caso e recomendou as seguintes medidas à República Dominicana:

a) Estabelecer diretrizes que contenham requisitos razoáveis e não imponham 
sobrecargas excessivas nem discriminatórias, a fim de facilitar o registro das crianças 
dominicanas-haitianas perante os Cartórios do Registro Civil. b) Estabelecer um 
procedimento que permita aplicar os requisitos da maneira como se afirma no inciso a) 
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para a obtenção de certidões tardias de nascimento das pessoas nascidas no território 
dominicano. c) Criar um mecanismo jurídico que permita aos indivíduos, em caso de 
controvérsia, apresentar suas denúncias diretamente perante a instância judicial, a fim de 
que suas queixas sejam revisadas por um órgão judicial, independente e imparcial. d) 
Que este mecanismo preveja um recurso simples, rápido e econômico às pessoas que 
carecem de certidões de nascimento. e) Adotar as medidas necessárias para que as 
crianças Dilcia Yean e Violeta Bosico, bem como suas mães Leonidas Yean e Tiramen 
Bosico Cofi, recebam reparação adequada e oportuna, e o reconhecimento público pelas 
violações de seus direitos humanos, contidos nos artigos 1º, 2º, 3º, 8º, 19, 20, 24 e 25 da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no artigo XII da Declaração 
Americana dos Direitos e os Deveres do Homem. Ao fazer esta recomendação, a 
Comissão reconheceu que o Estado realizou esforços para remediar a situação, porém 
algumas medidas ainda permanecem pendentes. f) Adotar as medidas necessárias para 
prevenir que estes fatos voltem a se repetir no futuro. 

Em 03 de julho de 2003, a República Dominicana apresentou as medidas adotadas, 

alegando que não violou os direitos previstos nos arts. 1º, 2º, 3º 8º, 19, 20, 24 e 25 da Convenção 

Americana e nem o direito à educação e anexou um projeto de lei que modificaria a Lei nº 659 e 

que facilitaria o procedimento de registro civil. Oito dias depois, a Comissão iniciou o processo 

perante a Corte.

As exceções preliminares apresentadas pela República Dominicana foram o não 

esgotamento dos recursos da jurisdição interna e falta de competência ratione temporis da Corte. 

De acordo com a República Dominicana, as vítimas não esgotaram o recurso de reconsideração 

perante o Oficial do Estado Civil, não iniciaram um processo judicial, não se utilizaram da ação 

de amparo e nem de recurso de inconstitucionalidade contra a norma que lhes negou o direito à 

nacionalidade.

A Comissão rebateu, explicando que a ação de amparo e a de inconstitucionalidade não 

foram indicados na etapa de admissibilidade perante a Comissão, sendo uma alegação 

extemporânea, e que a República Dominicana não comprovou a efetividade destes meios, 

limitando-se a mencionar a sua existência. Quanto ao recurso hierárquico perante a Junta Central 

Eleitoral, a legislação dominicana não possibilita isso às pessoas a quem seja negado o registro 

tardio de nascimento, pois o órgão não considera pedidos de registros sem a documentação 

exigida. Quanto ao recurso de amparo, na época dos fatos, a lei dominicana não o estabelecia. 

Este foi criado em fevereiro de 1999 por via jurisprudencial da Suprema Corte de Justiça, logo, 

não é possível exigir o esgotamento de um recurso inexistente. 

Em relação à exceção de não cumprimento da solução amistosa que a República 

Dominicana considerou suficiente pela entrega da certidão de nascimento às meninas, a Corte 
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entendeu que não houve solução amistosa, devido a falta de consenso entre as partes. As demais 

reparações propostas pelos representantes das partes não foram cumpridas. 

Sobre a falta de competência ratione temporis, o Estado alegou que a suposta violação 

aos direitos das meninas ocorreu em 1997, que apenas reconheceu a competência contenciosa da 

Corte em 25 de março de 1999, logo a Corte não poderia exercer competência sobre fatos 

anteriores ao reconhecimento da sua competência contenciosa em nome do princípio da 

irretroatividade, contudo, foi fixado o entendimento jurisprudencial de que a Corte é competente 

quando se trata de violação contínua. Apesar dos fatos terem iniciado antes de 25 de março de 

1999, eles perduraram.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos mencionou a escolha da Constituição 

Dominicana pelo critério ius soli como modo de aquisição da nacionalidade e que não havia 

restrição a respeito do status migratório dos pais de filhos nascidos no território dominicano, 

logo, qualquer restrição neste sentido contradiz o princípio do ius soli. Outros pontos alegados 

foram a inaceitabilidade de qualificar as supostas vítimas como “estrangeiras em trânsito”, pois 

pessoas que vivem em um país por 10, 15 ou mais anos não podem ter a qualidade de 

transeuntes;136 e o burocrático procedimento de registro tardio de nascimento, que exige itens 

difíceis de apresentar, como a cédula de identidade e a eleitoral dos pais,137 o que gera apatridia 

nos descendentes de haitianos e não condiz com o critério ius soli.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos ressaltou a gravidade da apatridia na 

infância e entende pela prevalância do interesse superior da criança, o que irradia efeitos na 

interpretação de todos os demais direitos da Convenção Americana. 

Já a respeito do direito à nacionalidade, a Corte se pronunciou neste sentido:

A nacionalidade, conforme se aceita majoritariamente, deve ser considerada como um 
estado natural do ser humano. Tal estado não é apenas o próprio fundamento de sua 

136 Apesar deste item ser descritivo, rebate-se o argumento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pois, 
como exposto no capítulo III, desde 1929, a Constituição Federal Dominicana não aplica o critério de aquisição de 
nacionalidade ius solis absoluto, retirando do rol os filhos de estrangeiros em trânsito. Também foi exposto que em 
trânsito não equivale a transeunte, pois este possui entrada legal e é exigido um determinado período de tempo para 
se retirar do país, enquanto que o em trânsito é ilegal e o permanece como tal independentemente do tempo. 
137 Isto não causa apatridia aos descendentes de haitianos, pois a Constituição Haitiana prevê o critério ius sanguinis 
para a aquisição de nacionalidade. A falta de cédula de identidade dos pais é um problema gravíssimo do Estado do 
Haiti. Não apenas a falta de identidade, mas também a ausência de certidão de nascimento gera a apatridia de fato. 
De acordo com Lima (2017, p. 39), “apátridas de fato não gozam de proteção do Estado do qual são nacionais por, 
por exemplo, estarem residindo no território de um outro Estado e privados dos meios comprobatórios de sua 
nacionalidade.“ Uma vez que a pessoa não possui meios comprobatórios de sua nacionalidade, ela é apátrida de fato.
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capacidade política mas também de parte de sua capacidade civil. Daí que, não obstante 
o fato de que tradicionalmente se aceitou que a determinação e regulamentação da 
nacionalidade são competência de cada Estado, a evolução ocorrida nesta matéria nos 
demonstra que o Direito Internacional impõe certos limites à discricionariedade dos 
Estados e que, em seu estado atual, na regulamentação da nacionalidade não apenas 
concorrem competências dos Estados mas também as exigências da proteção integral dos 
direitos humanos. […] com efeito, a perspectiva doutrinária clássica em que a 
nacionalidade podia ser concebida como um atributo que o Estado concedia a seus 
súditos, foi evoluindo para um conceito de nacionalidade no qual, em conjunto a ser 
competência do Estado, se reveste do caráter de um direito da pessoa humana.138

Desta forma, a soberania estatal de escolher quem são seus nacionais tem passado por 

uma evolução, a fim de que haja maior proteção à pessoa diante de uma possível arbitrariedade 

do Estado, devendo este proteger os indivíduos, sem discriminação, prevenindo e reduzindo a 

apatridia.139 Há duas Convenções que tratam da ausência de nacionalidade: Convenção sobre o 

Estatuto dos Apátridas, de 1954 e Convenção das Nações Unidas para a Redução dos Casos de 

Apatridia, de 1961, ambas não assinadas nem pelo Haiti e nem pela República Dominicana.

A Comissão alegou que haitianos e dominicanos de ascendência haitiana, na maioria dos 

casos, não têm escolha além de buscar o registro tardio de nascimento, tendo em vista a 

dificuldade para se locomover dos bateyes aos hospitais, a escassez de recursos econômicos e ao 

temor de apresentar-se perante funcionários de hospital, da polícia e da prefeitura “pedánea” e 

serem deportados. 140 

138 Proposta de Modificação à Constituição Política da Costa Rica Relacionada à Naturalização. Parecer Consultivo 
OC-4/84 de 19 de janeiro de 1984. Série A Nº4, par. 35.
139 O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) criou duas convenções destinadas a proteger 
aos apátridas: Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954 e Convenção das Nações Unidas para a Redução 
dos Casos de Apatridia, de 1961. Em pesquisa realizada em 25 de abril de 2018, foi verificado que nem o Haiti e 
nem a República Dominicana assinaram tais convenções. Estas Convenções trazem dispositivos que implicam ao 
país adotar condutas e legislações que reduzam os casos de apatridia e, caso haja apátridas, o fornecimento de 
documentos e formas deles exercerem seus direitos básicos, como à educação, ao emprego, à saúde, etc. 
140 É deportado o estrangeiro que está com visto de permanência vencido, ou que entra no país ilegalmente, ou seja, 
sem visto. Deportar estrangeiros ilegais é um direito reservado aos Estados para retirar de seu território estrangeiros 
ilegais. Isso não significa que deportações massivas sejam corretas, tendo em vista que viola garantias como o devido 
processo legal que, neste caso, se destina a avaliar o caso individual de cada deportando. Deportação massiva é crime 
contra a humanidade de acordo com o art. 7º, 1, “d”, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que 
dispõe: “Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime contra a humanidade", qualquer um dos atos 
seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, 
havendo conhecimento desse ataque: d) deportação ou transferência forçada de uma população.” Ainda assim, não é 
este o caso em tela, pois o art. 7º, 2, “d” do mesmo Estatuto conceitua a deportação ou transferência forçada de uma 
população como crime contra a humanidade aquela que  se relaciona com “o deslocamento forçado de pessoas, por 
meio da expulsão ou outro ato coercivo, da zona em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo reconhecido 
no direito internacional.”
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A Corte Interamericana proferiu uma sentença de 90 páginas, a qual, por unanimidade, 

impôs ao Estado a obrigação de publicar no Diário Oficial uma sessão denominada “Fatos 

Provados”, referente aos pontos resolutivos da sentença; de realizar um ato público de 

reconhecimento de responsabilidade internacional e um pedido de desculpas às crianças citadas 

na sentença (com a participação das autoridades estatais, das vítimas e de seus familiares); de 

adotar em seu direito interno as medidas legislativas, administrativas, e outras que sejam 

necessárias para regulamentar o procedimento e os requisitos exigidos para adquirir a 

nacionalidade dominicana, mediante o registro tardio de nascimento, o qual deve ser simples, 

acessível e razoável; de pagar 8.000 dólares a título de danos morais . O fulcro da condenação foi 

o fato de que o status migratório não é hereditário e nunca poderia ser considerado uma 

justificativa para privar a nacionalidade de uma pessoa ou negar o exercício de seus direitos.

5.2.1.1- Cumprimento parcial da sentença pela República Dominicana

De acordo com o art. 68 da Convenção Americana de Direitos Humanos, “os Estados-

Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem 

partes”. Assim, a atuação da Corte não se esgota no proferimento da sentença, devendo esta 

supervisionar o seu cumprimento e, para isso, expede resoluções de supervisão do cumprimento 

das sentenças, nas quais podem ser verificadas as dificuldades que os Estados criam, em sua 

ordem interna, para dar cumprimento às sentenças, especialmente, no que tange às reparações 

impostas e ao pagamento de indenizações (LADESMA, 1999, p. 566).

No ponto resolutivo 11 da sentença do caso das meninas Yean e Bosico, a Corte avisou 

que supervisionaria o seu cumprimento íntegro e que daria por concluído o caso uma vez que o 

Estado tenha dado cumprimento ao ordenado. 

Um relatório foi emitido em 27 de agosto de 2010 e outro em 10 de outubro de 2011 

porque a República Dominicana deixou de cumprir a realização de ato público de 

reconhecimento de responsabilidade internacional e pedido de desculpas às vítimas e a adoção, 

em seu direito interno, das medidas necessárias para regular o procedimento e requisitos 

conducentes a adquirir a nacionalidade dominicana, mediante declaração tardia de nascimento. 

Seguem os resultados extraídos dos relatórios de supervisão emitidos pela Corte.
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a) Publicação das partes pertinentes da Sentença da Corte

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a República Dominicana a 

publicar, no prazo de seis meses a partir da publicação da sentença, no Diário Oficial e em outro 

jornal de circulação nacional, a Seção “Fatos Provados” e os pontos resolutivos da sentença.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu uma resolução em 27 de agosto de 

2010, declarando que a República Dominicana cumpriu com a publicação da sentença, que foi 

realizada no periódico El Nuevo Diario, em 15 de junho de 2009, e na Gaceta Oficial, em 29 de 

setembro de 2009. O nome completo das vítimas não foi publicado, apenas as suas iniciais.

b) Ato público de reconhecimento da responsabilidade internacional e em 

desagravo às crianças Dilcia Yean e Violeta Bosico e seus familiares

Tratou-se do ato de desculpas públicas solicitado pelos representantes das vítimas e pela 

Comissão. A Corte considerou que o Estado dominicano:

deve realizar um ato público de reconhecimento de sua responsabilidade internacional 
pelos fatos a que se refere a presente decisão e de pedido de desculpas às crianças Dilcia 
Yean e Violeta Bosico, e às senhoras Leonidas Oliven Yean, Tiramen Bosico Cofi e 
Teresa Tucent Mena, no prazo de seis meses, contado a partir da notificação da presente 
Sentença. Este ato deve contar com a participação das autoridades, das vítimas e de seus 
familiares, bem como dos representantes das vítimas, e deve contar com difusão nos 
meios de comunicação (rádio, imprensa e televisão). O referido ato terá efeitos de 
satisfação e servirá como garantia de não repetição.

Em 10 de outubro de 2011, a Corte declarou que o Estado dominicano não cumpriu com 

a obrigação de promover um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional e 

com a obrigação de informar de maneira clara, concisa e detalhada sobre as medidas adotadas 

para adequar sua legislação interna com os ditames da sentença do caso Yean e Bosico. 

Diversas datas foram fornecidas e a última foi 23 de abril de 2011, a qual seria 

improrrogável, mas o Estado não cumpriu com esse ponto. O pedido de desculpas público é 

válido no caso de países que estão em busca de adotar uma justiça de transição, tal como ocorreu 

em diversos países cujos nacionais sofreram em regimes ditatoriais, como o Brasil, afinal, tal 

como a indenização, o gesto público de reconhecimento da responsabilidade e desculpas ajuda a 
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aliviar os efeitos da injustiça, criando base para a reconciliação moral e política, porém é um 

tanto descabido no caso da República Dominicana, que foi a vítima do governo haitiano no 

passado e, em vez de ajudar na relação entre os dois países, serviu para embasar novas discórdias. 

O agravamento de problemas por meio da exigência de pedido público de desculpa foi levantado 

por Sandel:

Em alguns casos, as tentativas de produzir pedidos de perdão públicos ou indenizações 
podem ocasionar mais malefícios do que benefícios, ao reacender antigas animosidades, 
acirrar inimizades históricas, impor a ideia de que as pessoas sejam vítimas ou gerar 
ressentimentos. Aqueles que se opõem aos pedidos públicos de desculpas 
frequentemente alegam essas preocupações. (SANDEL, 2014, p. 262)

Sandel não estava falando sobre a rivalidade histórica entre República Dominicana e 

Haiti, mas suas palavras se encaixam nos efeitos da imposição, pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, de reconhecimento público da responsabilidade internacional e pedido de 

desculpas. Se for analisar a história de ambos os países, a troca de ofensas e danos foi mútua e 

ninguém exigiu que o Haiti se desculpasse com a República Dominicana. Vale ressaltar que em 

uma determinada manifestação a respeito da reparação moral que a França sentia que deveria dar 

ao Haiti devido à dívida cobrada pela independência, os manifestantes falaram: “Fora Francois 

Hollande! Queremos dinheiro, não reparação moral!”141

c) Sobre a normativa referente ao registro tardio de nascimento no registro civil

A sentença exigiu que a República Dominicana adotasse medidas para alterar 

dispositivos incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos, tornando-a 

efetiva em seu âmbito interno, especialmente no que tange ao registro tardio de nascimento e 

transcreveu a recomendação feita pelo Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas à 

República Dominicana, qual seja: “Deve ser dada especial ênfase ao registro das crianças que 

141 Em Pointe-à-Pitre, em 2015, o Presidente da França, François Hollande, comovido pela inauguração do Museu 
Memorial da Escravidão, disse que restituirá o valor que a França fez o Haiti pagar pelo reconhecimento de sua 
independência. Segundo Nuñez (2017, p. 522), quando o Presidente desceu no Haiti, ele disse que se tratava de uma 
doação moral, não de uma doação no valor exato cobrado. “Quarenta e oito horas depois, foi recebido com insultos. 
Nos campos de Marte, nas cercanias da estátua de Toussaint L`Ouverture, manifestantes gritavam: “queremos 
dinheiro, não reparação moral”. A doação de 50 milhões de euros foi recebida sem glória porque os haitianos 
esperavam montanhas de dinheiro.” 
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pertencem aos grupos mais vulneráveis, entre eles as crianças de origem haitiana ou dos filhos de 

famílias haitianas migrantes.”

A Corte exigiu que a República Dominicana adotasse, dentro de um prazo razoável, 

medidas legislativas, administrativas ou outras necessárias para regulamentar o procedimento e 

requisitos para adquirir a nacionalidade dominicana por meio do registro tardio de nascimento, o 

qual deve ser simples, acessível e razoável a fim de acabar com a apatridia. A Corte considerou 

que deve existir um recurso efetivo para os casos de indeferimento do requerimento e frisou que a 

apresentação de cédula de identidade e eleitoral deve ser um requisito a ser repensado porque são 

documentos exclusivos de cidadãos dominicanos.

A República Dominicana, em uma audiência privada ocorrida em 08 de julho de 2009, 

aportou 21 documentos que ilustravam as medidas internas que cumpririam com este ponto,142 

mas a Corte não entendeu como esses documentos contribuiriam para isso.

d) Do programa de formação e capacitação em direitos humanos dos funcionários 

estatais encarregados do registro de nascimento, com ênfase ao princípio da igualdade e não 

discriminação

Neste item, a Corte ressaltou que a instrução a respeito dos direitos humanos deve 

instruir sobre a especial situação dos menores de idade e a cultura de tolerância e não 

discriminação. As duas resoluções oficiais sobre a supervisão do cumprimento de sentença da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos silenciaram a respeito deste item.

e) Garantia do acesso à educação primária e gratuita

A Corte determinou que a República Dominicana garantisse o acesso “à educação 

primária e gratuita a todas as crianças, independentemente de sua ascendência ou origem, o que 

se deriva da especial proteção que se deve oferecer às crianças.” Os dois documentos oficiais 

142 Lei nº 218-07 "Sobre a Anistia da Declaração de Nascimento Recente", de 14 de agosto de 2007; Resolução nº 
45-2008, de 3 de outubro de 2008 sobre Declarações atrasadas de nascimento de pessoas; Resolução nº 02-2009 
sobre a Emissão de Procedimentos de Estado Civil com Dados e Informações Discordantes e Omitidas, de 24 de 
março de 2009, e Modelo de Extrato de Certidão de Nascimento, 2007.
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sobre a supervisão do cumprimento de sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

silenciaram a respeito deste item.

Vale destacar que o art. 63.3 da Constituição Dominicana de 2010 dispõe que o Estado 

garantirá a educação pública gratuita em níveis inicial, básico e médio. Em 1997 já existia a Lei 

Geral de Educação e, no art. 4, “m” estabelecia que “os estudantes têm direito a receber uma 

educação apropriada e gratuita, incluindo os superdotados, os deficientes físicos e os alunos com 

problemas de aprendizagem.” Não haverá, porém, aprofundamento sobre o tema educação 

pública por este fugir do objeto de estudo desta tese.

f) Custas, honorários profissionais e indenizações

A Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que as custas e os gastos estão 

incluídos no conceito de reparação e ordenou que as indenizações e reembolso de custas e gastos 

deveriam ser efetuados dentro de um ano a partir da notificação da sentença.

Quanto ao pagamento das indenizações, a Corte ordenou que este fosse feito diretamente 

às crianças, salvo falecimento destas, neste caso, devendo ser feito aos seus herdeiros. Quanto à 

menina Dilcia Yean, o Estado deveria depositar sua indenização em uma instituição dominicana 

solvente e esta poderia ser retirada quando ela alcançasse a maioridade ou, antes, se mais 

conveniente ao interesse superior da criança.

O governo dominicano pagou a indenização fixada na sentença proferida pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, o que surpreendeu a sociedade, já que o Presidente da 

época, Leonel Fernández, havia declarado que não pagaria indenização alguma. Contudo, o 

governo entregou à menina maior de idade um cheque no valor de 8 mil dólares e um certificado 

no mesmo valor à menina que era menor. À mãe de cada uma das meninas foi entregue um 

cheque de 6 mil dólares para cobrir os honorários advocatícios. (GIL; RAMIREZ, 2007).

5.2.2- Caso de Pessoas Dominicanas e Haitianas Expulsas143 versus República 

Dominicana

143 A deportação está prevista no art. 121 e tem relação com a entrada e permanência irregular. A expulsão está 
prevista no art. 122 da Lei de Migração de 2004. Diferentemente da deportação, a expulsão se procede quando o 
estrangeiro realiza atividades que afetem a paz social, a segurança nacional ou a ordem pública da República 
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O Caso nº 12.271 foi submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos em 12 de 

julho de 2012 e se refere à detenção arbitrária e à expulsão sumária, ou seja, sem instaurar o 

procedimento de expulsão previsto no direito interno, do território da República Dominicana de 

supostas vítimas haitianas e descendentes de haitianos nascidas na República Dominicana. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, devido às particularidades do caso, que 

envolvia a pobreza e precariedade das supostas vítimas, foi cautelosa na apreciação da prova, 

especialmente, porque os fatos se referiam à falta de documentação ou registro, questões que, 

normalmente, indicariam que os fatos alegados não aconteceram, mas que isto não poderia ser 

interpretado desta forma, já que a falta de documentação e registro inclui o padrão sistemático de 

expulsões, inclusive mediante procedimentos coletivos que dispensavam uma análise 

individualizada.

As carências probatórias observadas não podem ser valoradas como uma prova de que os 
fatos alegados pelas supostas vítimas não ocorreram, porque precisamente teriam sua 
origem em falhas nas ações ou políticas estatais, de maneira que uma apreciação 
probatória neste sentido seria contrária ao princípio de que os tribunais têm o dever de 
negar toda petição cuja fonte é a negligência em que tenha ocorrido.

Apesar da República Dominicana ter alegado que os depoimentos prestados pelas 

supostas vítimas careceram de objetividade, a Corte reconheceu que a falta de documentos as 

colocava em situação de vulnerabilidade, as impedindo de impulsionar procedimentos ou 

procurar meios que resultassem no registro dos fatos que lhes aconteceram. Por este motivo, a 

Corte considerou procedente apreciar as declarações das supostas vítimas.

A sentença explicou os fatos caso a caso, com base nas alegações das supostas vítimas e 

dos representantes, dentre os quais alguns merecem ser mencionados a fim de compreensão da 

situação que era semelhante para todas as supostas vítimas.

Willian Medina Ferreras depôs que nasceu na República Dominicana, no Estado de 

Cabral, em 14 de novembro de 1966. Ele era um agricultor, casado com uma haitiana e tinha três 

filhos nascidos na República Dominicana, os quais possuíam registro de nascimento (a terceira 

filha faleceu no Haiti e não obteve a certidão de óbito).

Dominicana; quando o estrangeiro é condenado por infrações penais dentro dos cinco primeiros anos de sua 
residência no país, dentre outros casos. 
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Em novembro de 1999, durante a madrugada, funcionários estatais entraram na casa da 

família Medina e levaram seus membros para uma prisão em Ovídeo. A família foi detida sem 

prévia verificação da documentação. Willian apresentou uma cópia de sua identidade e de sua 

certidão de nascimento às autoridades de migração que as rasgaram. A família, junto com outras 

pessoas, foi levada em um furgão até a fronteira com o Haiti. A República Dominicana, em 

contestação, alegou que não havia o registro desta deportação.

Em 20 de março de 2002, a família recebeu salvo-conduto para permanecer na 

República Dominicana e, em 3 de março de 2014, após a sentença TC/168/2013, a Junta Central 

Eleitoral suspendeu provisoriamente a certidão de nascimento de Willian Medina Ferreras, 

instruiu a Junta Central Eleitoral a demandar a anulação do registro de seu nascimento e procedeu 

ao cancelamento da cédula de identidade e de seu título de eleitor.144

Bersson Gelin depôs ser um homem nascido em Pedernales, República Dominicana, e 

que não tem certidão de nascimento e nem cédula de identidade dominicanas, mas haitianas. Foi 

expulso duas vezes do país. É pai de William Gelin, nascido na República Dominicana, o qual 

está separado de seu pai. Em 2002, pai e filho receberam salvo-conduto para permanecer no país, 

porém, quando foi visitar o seu filho em 2006, Bersson Gelin teve seus documentos destruídos 

pelos oficiais da migração.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos entendeu que o caso constituía um 

“grave contexto de expulsões coletivas e massivas de pessoas que afetavam igualmente a 

nacionais e estrangeiros, documentados e indocumentados, que possuíam residência permanente 

e vínculo de relações trabalhistas e familiares com a República Dominicana.” A Comissão 

mencionou o critério ius solis de aquisição de nacionalidade adotado pela Constituição 

Dominicana, a falta de assistência jurídica e a falta de possiblidade de recurso à decisão adotada a 

respeito da deportação.

segundo a Comissão, “durante sua detenção arbitrária e expulsão, não tiveram a 
oportunidade de apresentar essa documentação, e, nos casos em que foi apresentada, esta 

144 A forma como a Corte Interamericana tratou da história de William Medina Ferreras leva a indagação a respeito 
da legitimidade da decisão que desprezou as provas trazidas pela República Dominicana. Ele não provou que foi 
expulso do país. Na realidade, o acusador era um haitiano nascido em Anse-à-Pitre e se chamava Wilnet Jean. 
Segundo Nuñez (2017, p. 295), “durante o processo, ficou provado que o senhor William Medina Ferreras não 
conhecia a fotografia de sua suposta mãe nem de seu pai, nem de seus irmãos, nem o nome dos membros de sua 
família; se mostrou um vídeo com os membros da família Medina Ferreras e tampouco ele os conhecia. Porém, os 
membros da Corte não quiseram se comunicar com a família Medina Ferreras. Não lhes interessava estabelecer a 
verdade, sim condenar o país.” 
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foi destruída pelos oficiais dominicanos”, o que implicou que as supostas vítimas se 
viram privadas de comprovar sua existência física e sua personalidade jurídica. 

A Comissão Interamericana fez uma série de recomendações à República Dominicana, 

tais como: permitir que as vítimas que ainda se encontravam no Haiti pudessem regressar à 

República Dominicana; implementar medidas para reconhecer a nacionalidade dominicana a 

determinadas pessoas; entregar os documentos necessários para certificar o nascimento de 

algumas pessoas em território dominicano; que determinadas pessoas possam permanecer 

legalmente na República Dominicana; indenizar às vítimas ou sucessores, incluindo dano 

material e moral e os bens que as vítimas deixaram na República Dominicana quando expulsas; 

adotar medidas de não repetição, assegurando a cessação das expulsões coletivas e adequação dos 

processos de repatriação aos padrões internacionais de direitos humanos; revisão da legislação 

interna sobre registro e concessão de nacionalidade de pessoas de descendência haitiana nascidas 

em território dominicano e revogação de dispositivos que, direta ou indiretamente, tenham 

impacto discriminatório a determinadas raças e origens; implementar medidas para erradicar a 

prática de batidas ou ações de controle migratório, baseada em perfis raciais; garantir que 

autoridades dominicanas em matéria migratória recebam formação intensiva em direitos humanos 

para que eles respeitem e protejam os direitos fundamentais de todas as pessoas, sem 

discriminação em matéria de raça, cor, idioma, nacionalidade, etnia e condição social; determinar 

os responsáveis pelas violações comprovadas e estabelecer sanções pertinentes; estabelecer 

recursos judiciais efetivos nos procedimentos de expulsão ou deportação.

O relatório com as recomendações foi notificado à República Dominicana, a qual, nos 

dois meses que lhe foi concedido de prazo para cumprir com as recomendações, não fez nada e, 

por isso, a Comissão, em 12 de julho de 2012, submeteu o caso à Corte. As violações perduraram 

desde a aceitação pela República Dominicana da competência contenciosa da Corte e tiveram 

como base o no art. 3 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 5 (Direito à 

Integridade Pessoal), 7 (Direito à Liberdade Pessoal), 8 (Garantias Judiciais), 17 (Proteção da 

Família), 19 (Direitos da Criança), 20 (Direito à Nacionalidade), 21 (Direito a Propriedade 

Privada), 22.1. 22.5 e 22.9 (Direito de Circulação e de Residência), 24 (Igualdade perante a Lei) e 

25 (Proteção Judicial) da Convenção, em relação ao artigo 1.1 (Obrigação de Respeitar os 

Direitos) do mesmo instrumento.
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Em 10 de fevereiro de 2013, a República Dominicana contestou, trazendo as seguintes 

preliminares: falta de esgotamento dos recursos internos; inadmissibilidade parcial por 

incompetência ratione temporis; inadmissibilidade parcial ratione personae em relação aos 

membros da família de Willian Medina Ferreras.

Como fato superveniente, as partes apontaram a sentença TC/168/2013, emitida em 23 

de setembro de 2013, pelo Tribunal Constitucional da República Dominicana, pois consideraram  

que se relacionava com os fatos do caso e, por isso, deveria ser considerada como prova 

superveniente, já que poderia levar à desnacionalização retroativa de pessoas que possuíam a 

nacionalidade dominicana e constituir um obstáculo para a restituição do direito à nacionalidade 

das vítimas do caso.

Quanto à exceção de incompetência ratione temporis, relacionada à aceitação da 

competência contenciosa da Corte em 25 de março de 1999, a República Dominicana alegou que 

a expulsão de Benito Tide Mendéz ocorreu um ano antes; a deportação de Bersson Gelin, quatro 

anos antes; a expulsão de Ana Virgínia Nolasco, Ana Lídia Sensión, Reyita Antônia Sensión e 

Antônio Sensíon, cinco anos antes. A República Dominicana ressaltou que tais atos eram de 

caráter instantâneo, tendo sido consumados antes da mencionada data. Em resposta, a Comissão 

alegou que tais violações a direitos humanos permaneceram impunes após o reconhecimento da 

competência contenciosa pela República Dominicana, que segue violando o direito à 

nacionalidade e causa ingerência arbitrária na vida familiar de pessoas que, devido às condições 

estruturais de discriminação, temem voltar à República Dominicana.

A Comissão ressaltou que no caso da sra. Nolasco, Ana Lídia Sensión e Reyita Antônia 

Sensión, a violação perdurou após 1999, tendo em vista que a reunificação familiar e o regresso à 

República Dominicana ocorreram apenas em 2002. Segundo a Comissão, “o fato de que alguma 

situação fatídica tenha sua execução iniciada antes da aceitação de competência, não implica 

subtrair às pessoas a proteção da Corte frente às ações ou omissões posteriores, que constituem 

violações autônomas.”

Dentre as alegações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, destacam-se 

algumas. Apesar da Constituição dominicana não discriminar diretamente pessoas de ascendência 

haitiana, “não é menos certo que sua interpretação e aplicação revelam um impacto 

discriminatório para essa população.” Foi mencionado o caso precedente julgado pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos das meninas Yean e Bosico versus República Dominicana, 
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explicado no item anterior, no qual foi firmado que há obstáculos que impedem o registro de 

crianças de descendência haitiana.

A Comissão alegou que, apesar do Haiti adotar o critério ius sanguinis para aquisição de 

nacionalidade, existem impedimentos de iure et de facto que obsculizam a aquisição da 

nacionalidade haitiana para as supostas vítimas e que o princípio de proteção igualitária e não 

discriminação determina que os Estados, ao regular os mecanismos de concessão de 

nacionalidade, devem abster-se de produzir regulamentações discriminatórias, no momento de 

exercer seus direitos.145 

A Corte confirmou que entende que a escolha de quem é nacional é matéria de 

competência interna do país, desde que exercida conforme os parâmetros legais das normas 

internacionais, especialmente as que se referem ao dever de prevenir, evitar e reduzir a apatridia e 

ao dever de conceder aos indivíduos uma proteção igualitária, sem discriminação. Relembrou que 

quando a única forma de uma pessoa adquirir a nacionalidade é por meio do critério ius solis, isto 

deve acontecer.

Se o Estado não pode ter certeza de que a criança nascida em seu território terá a 
nacionalidade de outro Estado, por exemplo, a nacionalidade de um de seus pais por 
meio do ius sanguinis, aquele Estado permanece com a obrigação de conceder-lhe (ex 
lege, automaticamente) a nacionalidade, para evitar desde o nascimento uma situação de 
apatridia, de acordo com o artigo 20.2 da Convenção Americana. Esta obrigação aplica-
se, também, no pressuposto de que os pais não possam (pela existência de obstáculos de 
facto) registrar seus filhos no Estado de sua nacionalidade.

Quanto ao direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, previsto no art. 3º da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, este obriga o Estado a procurar meios e condições 

jurídicas que permitam uma existência efetiva perante a sociedade, permitindo a pessoa ser titular 

de direitos e obrigações, que jamais pode ser revogado pelo Estado e que um apátrida “não possui 

personalidade jurídica reconhecida, já que não estabeleceu um vínculo jurídico-político com 

nenhum Estado.”

A sentença destacou que a atuação dos agentes estatais, quando da expulsão sumária dos 

descendentes de haitianos, desconsiderou a identidade das vítimas, uma vez que a elas não foi 

permitido se identificarem e, quando apresentados os documentos, estes não foram considerados 

145 O obstáculo mencionado é o deficiente sistema de registro público no Haiti, que faz com que muitos haitianos não 
tenham todos os seus documentos e, frequentemente, quando os tem, há algum erro.  
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e que, quando desconsideraram a identidade de crianças, prejudicou o princípio do maior 

interesse da criança. 

A respeito da detenção das supostas vítimas, tanto a Lei de Imigração n° 95/1939 como 

o Regulamento de Migração n° 279/1939 exigiam que os estrangeiros detidos ou presos, para fins 

de deportação, fossem informados das razões pelas quais estavam sujeitos a serem deportados. 

Conforme o Regulamento de Migração, as acusações específicas deveriam ser notificadas no 

mandado de detenção ordenado pelo Diretório Geral de Migração. No entanto, não se verificou 

que os membros das famílias Medina, Fils-Aimé e Jean, Rafaelito Pérez Charles e Bersson Gelin 

foram informados sobre os motivos da privação de liberdade, como requeria a norma interna 

vigente na época dos fatos, assim, a República Dominicana não aplicou, adequadamente, o 

procedimento de expulsão e deportação previsto na legislação interna, nem garantiu às supostas 

vítimas as garantias do devido processo legal.

Quanto à discriminação racial, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece a 

dificuldade desta ser comprovada e, por isso, o ônus da prova recai sobre o Estado, o qual é 

detentor do controle dos meios para esclarecer os fatos que ocorreram em seu território. Por fim, 

a Corte concluiu que as prisões arbitrárias e deportações massivas não visaram corrigir questões 

migratórias, mas sim uma perseguição étnica-racial contra descendentes de haitianos e haitianos.

A República Dominicana violou a Convenção sobre os Direitos da Criança quando 

promoveu a separação familiar, em vez de se abster de interferir, indevidamente, nas relações 

privadas das crianças. O Estado tem papel preponderante na proteção da criança e deve adotar 

medidas para promover a unidade familiar, em consideração ao seu interesse maior. A expulsão 

ou deportação acarretam efeitos prejudiciais à vida, ao bem-estar e ao desenvolvimento da 

criança. Para a Corte, o direito à vida familiar da criança não supera a soberania estatal de 

estabelecer suas políticas migratórias, tendo em vista que a Convenção sobre Direitos da Criança 

reconhece a possibilidade de afastamento familiar em nome de deportação de um ou ambos 

pais.146

146Art. 9. 4. Quando essa separação ocorrer em virtude de uma medida adotada por um Estado Parte, tal como 
detenção, prisão, exílio, deportação ou morte (inclusive falecimento decorrente de qualquer causa enquanto a pessoa 
estiver sob a custódia do Estado) de um dos pais da criança, ou de ambos, ou da própria criança, o Estado Parte, 
quando solicitado, proporcionará aos pais, à criança ou, se for o caso, a outro familiar, informações básicas a respeito 
do paradeiro do familiar ou familiares ausentes, a não ser que tal procedimento seja prejudicial ao bem-estar da 
criança. Os Estados Partes se certificarão, além disso, de que a apresentação de tal petição não acarrete, por si só, 
consequências adversas para a pessoa ou pessoas interessadas.
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Quanto o direito à integridade pessoal, verificou-se que as supostas vítimas foram 

detidas arbitrariamente e, quando presas, não receberam água, alimentos, assistência médica, 

ficaram incomunicáveis, nem mesmo puderam avisar suas respectivas famílias a respeito da 

deportação e expulsão. Essas pessoas foram ofendidas pelos agentes estatais e não foram 

assistidas por uma autoridade competente. Os familiares das supostas vítimas passaram pela 

tortura psicológica de não saber onde estava o familiar expulso. Como resposta, o Estado alegou 

que o processo de deportação estava previsto na Lei de Imigração nº 95/1939 e que não constava 

nos autos prova, como laudo médico ou foto, de que as supostas vítimas sofreram alguma lesão 

física e nem provas de que houve agressão verbal.

Quanto ao direito à propriedade, a expulsão das vítimas implicou na perda dos pertences 

que se encontravam no território dominicano. O Estado alegou que não houve prova documental 

ou circunstancial, além das declarações das vítimas, de que possuíam tais objetos, e, por isso, não 

seria responsável pelas supostas violações do direito. A respeito deste direito, a família Nolasco 

ficou prejudicada devido à competência ratione temporis.

A sentença condenou a República Dominicana a adotar, em um prazo de seis meses a 

partir da notificação da sentença, medidas necessárias para que Willian Medina Ferreras, Awilda 

Medina e Luis Ney Medina recebessem a documentação comprobatória de identidade e de 

nacionalidade, assim como tornar sem efeito as investigações administrativas e os processos 

judiciais vinculados ao registro e documentação destas pessoas; a reconhecer a nacionalidade 

dominicana para Willian Medina Ferreras, Awilda Medina, Luis Ney Medina, Miguel Jean, 

Victoria Jean e Natalie Jean e conceder ou substituir a documentação necessária para acreditá-los 

como cidadãos dominicanos; adotar, em um prazo de seis meses a partir da notificação da 

sentença, medidas para que Marlene Mesidor pudesse residir ou permanecer regularmente na 

República Dominicana; publicar e disponibilizar a sentença em um website oficial do Estado.

A Corte Interamericana também ordenou que a República Dominicana realizasse, dentro 

de um prazo razoável, programas de capacitação de caráter permanente sobre temas com a 

finalidade de assegurar que: a) os perfis raciais não constituam motivo para realizar uma detenção 

ou expulsão; b) a observância estrita das garantias do devido processo, durante qualquer 

procedimento de expulsão ou deportação; c) não se realize, sob qualquer circunstância, expulsões 

de pessoas de nacionalidade dominicana, e d) não se realize expulsões coletivas de estrangeiros.
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A Corte Interamericana determinou que se cessassem os efeitos jurídicos da sentença do 

Tribunal Constitucional Dominicano TC/168/2013 e dos arts. 6, 8 e 11 da Lei nº 169/2014. A 

Corte destacou que a inclusão expressa do requisito “residência legal” dos pais para a aquisição 

da nacionalidade dominicana foi apenas feita em 2010 (o que não é verdade) e ordenou a 

República Dominicana a adotar medidas para retirar efeitos de qualquer norma (constitucional, 

legal, regulamentar ou administrativa), prática, decisão ou interpretação que estabeleça que a 

estadia irregular dos pais estrangeiros motive a negação da nacionalidade dominicana de pessoas 

que nasceram em território dominicano. 

Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a sentença TC/168/2013 constituiu 

uma ordem política geral e retroativa contra aos nascidos na República Dominicana desde 21 de 

junho de 1929 e privou pessoas da segurança jurídica referente ao direito à nacionalidade, se 

baseando no fato de que as Constituições anteriores a 2010 previa a possibilidade de pessoas 

cujos pais eram estrangeiros irregulares de adquirir a nacionalidade dominicana.

A Corte Interamericana entendeu que há discriminação quando não se persegue a um 

fim legítimo e não existe uma relação razoável de proporcionalidade entre os meios utilizados e o 

fim. Daí concluiu que os argumentos identificados na sentença TC/168/2013 não elucidam o fim 

perseguido com a distinção de tratamento entre pessoas que nasceram no território dominicano e 

isto impede a apreciação da razoabilidade e proporcionalidade.

A República Dominicana alegou que filhos de estrangeiros irregulares nascidos em seu 

território não poderiam adquirir a nacionalidade dominicana pois seria inadmissível fundamentar 

o nascimento de um direito a partir de uma situação ilícita de fato. Por outro lado, a Corte 

entende que irregulares seriam os pais, não os filhos, sendo injustificável que a diferença entre as 

pessoas nascidas no território dominicano e filhas de estrangeiros não seja estabelecida com base 

em uma situação referente a elas mesmas, mas a de seus pais. 

Em pesquisa realizada em 31 de dezembro de 2018, não foi localizada nenhuma 

resolução de supervisão de cumprimento de sentença para este caso, havendo apenas quatro 

relacionadas ao caso das meninas Yean e Bosico versus República Dominicana. O que aconteceu 

após este julgamento foi a denúncia unilateral à aceitação da competência contenciosa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Insatisfeita com as decisões desta Corte, a República 

Dominicana revogou a aceitação à sua jurisdição, pois entendia que o sistema interamericano de 

direitos humanos não respeitava a sua soberania.
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5.3- Da Inconstitucionalidade da aceitação da competência contenciosa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Decisão TC/0256/2014)

A República Dominicana se decepcionou com a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos por entender que ela se sobrepõe aos tribunais internos, aborda circunstâncias 

anteriores à aceitação da competência contenciosa pois, nos caso descritos, a Corte alegou que 

mesmo em deportações ocorridas antes da aceitação da competência contenciosa da Corte, ela 

deveria julgar porque a violação era persistente no tempo. 

A gota d`água foi a não aceitação da exceção ratione personae de Wilnet Jean (Willian 

Medinas Ferreras), pois apesar das provas que mostravam que ele não conhecia ninguém da 

família Medina Ferreras e da Corte se recusar em ouvir o testemunho desta família, ela condenou 

o país a fornecer-lhe documentos falsos como se fossem verdadeiros e ainda requereu que a 

República Dominicana alterasse sua Constituição no tocante ao direito à nacionalidade para se 

adequar aos propósitos dos imigrantes ilegais e parasse qualquer investigação e processo judicial 

sobre falcatruas registrais. A parcialidade da Corte gerou revolta nos dominicanos. 

O estado foi obrigado a entregar documentação falsa a Wilnet Jean, que decidiu se 
chamar William Medina Ferreras e, ademais, deve indenizá-lo economicamente por 
danos e prejuízos e reconhecer sua documentação falsa como verdadeira. O governo 
deve, igualmente, reconhecer como dominicanos a todos os demandantes neste caso, 
incluindo aqueles que, ao carecer de argumentos decidiram se retirar do processo. Todos 
devem ser favorecidos pela nacionalidade dominicana (NUÑEZ, 2017, pp. 296-7).

Ao avaliar a denúncia unilateral de tratado, Ramos (2015, pp. 393-4) explica que a 

postura negacionista à jurisdição aceita outrora não é benéfica. A postura negacionista leva o país 

ao descrédito. Ainda que haja constrangimento para o país, a denúncia à Convenção Americana 

de Direitos Humanos em si seria inconstitucional, tendo em vista a vedação do retrocesso e a 

saída da Corte após o seu reconhecimento, é internacionalmente inadmissível. O reconhecimento 

da jurisdição da Corte foi considerado “cláusula pétrea” do sistema interamericano, uma vez que 

inexiste disposição na Convenção que autorize os Estados a repudiar sua anterior declaração de 

aceitação. 
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Além disso, o retrocesso em matéria de direitos humanos é proibido pelo art. 29, que 

estabelece que nenhuma disposição da Convenção pode ser interpretada para permitir a supressão 

ou restrição da proteção de direitos humanos já obtida pelo indivíduo.

Tendo em vista que discutir a aceitação à competência contenciosa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos perante os órgãos internacionais, provavelmente, não traria 

o resultado que a República Dominicana gostaria, que era cancelar a adesão, a saída encontrada 

foi, a partir do direito e dos tribunais internos, obter o rechaço à competência contenciosa pela via 

de ação direta de inconstitucionalidade, que dispensa a ingerência de qualquer juiz ou tribunal 

estrangeiro, pois não se trataria da denúncia unilateral de tratado.

Caso a República Dominicana discutisse o instrumento de aceitação à competência 

contenciosa da Corte sob a ótica internacional, ela teria que fazê-lo com base nas cláusulas da 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.147 E esta estabelece que não se pode invocar o 

direito interno para descumprir o que foi estabelecido em tratado, salvo se ferir regra de 

importância fundamental, algo que foi argumentado pelo Procurador Geral da República que 

atuou neste processo, que trouxe à discussão o art. 46, I da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados.148 

Resek (2008, p. 71) conceitua regra de importância fundamental a que está expressa na 

lei maior de todo Estado que possui constituição escrita. “Entende-se manifesta a violação dessa 

regra quando perceptível ao co-pactuante que proceda nos termos do uso comum e da ética”, ou 

seja, for objetivamente evidente para qualquer Estado. Mesmo que, por exemplo, o representante 

do Estado ignore uma restrição específica à sua autoridade para consentir em nome do Estado, 

este estará vinculado pelo consentimento, exceto se os outros Estados negociadores tenham 

conhecimento da restrição antes do consentimento.

Após a condenação nos casos das Meninas Yean e Bosico; Nadege Dorzena e o das 

Pessoas Haitianas e Dominicanas Expulsas, a República Dominicana desacreditou da 

legitimidade da Corte que desconsiderou provas, não esperou o esgotamento dos recursos 

internos e nem acolheu as exceções ratione personae e ratione temporis, e, por esses motivos, 

adveio a decisão TC/0256/2014.

147 Art. 42. 1. A validade de um tratado ou do consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado só pode ser 
contestada mediante a aplicação da presente Convenção.
148 Art. 46, I- Um Estado não poderá alegar, como motivo para anular o consentimento, que a expressão de seu 
consentimento ao aceitar um tratado violou um dispositivo de seu direito interno, a menos que tal violação tenha sido 
manifesta e tenha contrariado uma norma de importância fundamental no referido ordenamento jurídico interno.
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A sentença foi oriunda da ação direta de inconstitucionalidade nº TC-01-2005-0013 do 

Instrumento de Aceitação da Competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

emitido em 19 de fevereiro de 1999, proposta em 25 de novembro de 2005.

O Presidente da República Leonel Fernández, por meio do instrumento de Aceitação da 

Competência, reconheceu como obrigatória de pleno direito e sem reservas a competência da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, em violação aos arts. 37, inciso 14; 55, inciso 6; 99, 3 

e 4 da Constituição Dominicana de 2002, vigente na época do ajuizamento da ação149 e que 

incorporou a ação direta de inconstitucionalidade ao direito dominicano.

O Presidente da República usurpou atribuições exclusivas e indelegáveis do Congresso 

Nacional e, por isto, estaria o ato eivado de nulidade absoluta, afinal, atos relativos a celebração 

de um tratado ou compromisso internacional que obrigue o Estado Dominicano realizado por este 

não surtirá efeitos jurídicos a menos que confirmado pelo Congresso Nacional e o instrumento de 

aceitação da competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos o foi. 

O Procurador Geral da República pediu o indeferimento da ação direta de 

inconstitucionalidade alegando que a aceitação é um procedimento simples, distinto ao que se 

deve seguir para consertar, aprovar e ratificar um tratado. Assinalou que há uma diferença entre 

Convenção Americana de Direitos Humanos e competência contenciosa da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, pois a primeira é uma obrigação internacional que inclui a segunda, cuja 

entrada em vigor merece uma formalidade menos rigorosa que pode ocorrer no momento da 

149 Art. 37, inciso 14 – É competência do Congresso Nacional aprovar ou reprovar os tratados e convenções 
internacionais que obriguem o Poder Executivo.
Art. 55, inciso 6 – Outorga ao Presidente da República a faculdade de celebrar e firmar tratados ou convenções 
internacionais e submetê-los a aprovação do Congresso Nacional, sem a qual não teriam validade e nem obrigação na 
República.
Art. 46- São nulos de pleno direito toda lei, decreto, resolução e regulamento atos contrários a esta Constituição.
Art. 99- São nulos de pleno direito os atos emanados de autoridade usurpada.
Art. 3- A soberania da Nação Dominicana, Estado livre e independente de todo poder estrangeiro é inviolável. 
Ninguém dos poderes públicos organizados pela presente Constituição pode realizar ou permitir a realização de atos 
que constituam uma intervenção direta ou indireta nos assuntos internos ou externos da República Dominicana ou 
uma ingerência que atente contra a personalidade e integridade do Estado e dos atributos que  se lhe reconhecem e 
consagram nesta Constituição. O princípio da não intervenção constitui norma invariável da política internacional 
dominicana.”
Art. 26-1- A República Dominicana é um Estado membro da comunidade internacional, aberta à cooperação e 
apegada às normas do direito internacional, em consequência: 1- Reconhece e aplica as normas do direito 
internacional, geral e americano, na medida em que seus poderes públicos as hajam adotado.
Art. 4- O governo da Nação é essencialmente civil, republicano, democrático e representativo. Se divide em Poder 
Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Estes três poderes são independentes no exercício de suas 
respectivas funções. Seus funcionários são responsáveis e não podem delegar suas atribuições, as quais são 
unicamente as determinadas por esta Constituição e pelas leis.
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ratificação da primeira ou em momento posterior. Inclusive, o art. 62.1 da Convenção Americana 

de Direitos Humanos oportuniza ao Estado aceitar a competência mediante ato unilateral 

declarativo. 

O Procurador mencionou que a República Dominicana deu aquiescência em diversas 

oportunidades à competência contenciosa da Corte, chegando a reconhecer o caráter vinculante 

das suas decisões. Isso é manifestação do princípio do forum prorogatum, que ocorre quando um 

Estado, espontaneamente, realiza atos processuais que só realizaria como consequência do 

reconhecimento da competência do órgão jurisdicional, se entende que esta foi aceita como 

válida, ainda que se alegue o contrário. Além disso, alertou que a Convenção Americana de 

Direitos Humanos faz parte do bloco de constitucionalidade reconhecido pela Resolução 1920 da 

Suprema Corte de Justiça e, devido ao art. 74 da Constituição, tratados, pactos e convenções têm 

hierarquia constitucional.

Os advogados admitidos como amicus curiae informaram que o tratado é a Convenção 

Americana de Direitos Humanos e que a aceitação da jurisdição contenciosa da Corte feita por 

Instrumento de Aceitação, o qual não precisa ser submetido ao Congresso porque não é um novo 

tratado. 

O Conselho Latinoamericano de Estudiosos de Direito Internacional e Comparado 

(COLARDIC-RD), amicus curiae, alegou que o depósito do instrumento de aceitação da 

competência contenciosa da Corte Interamericana é um ato que pode ser considerado uma 

declaração unilateral do Estado de criar obrigações, reforçando que a Constituição de 1994 era 

coerente ao exigir a aprovação do Congresso Nacional para tratados internacionais, porém, essa 

exigência não cabe para um instrumento que se refere a uma faculdade contida em um tratado 

internacional já aprovado pelo Congresso. Por fim, reiterou que foram cumpridos todos os 

requisitos previstos pelo art. 62 da Convenção Americana de Direitos Humanos150 e que esta é a 

única disposição de direito sob a qual o instrumento de aceitação pode ser examinado.

150 Art. 62- 1. Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta Convenção ou 
de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem 
convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção.
2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou para 
casos específicos.  Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da Organização, que encaminhará cópias da mesma aos 
outros Estados membros da Organização e ao Secretário da Corte.
3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta 
Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida 
competência, seja por declaração especial, como preveem os incisos anteriores, seja por convenção especial.
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O COLADIC-RD mencionou os princípios de estoppel e do forum prorogatum, ao 

argumentar que a República Dominicana estava aberta à aceitação da Corte desde a assinatura do 

instrumento de aceitação pelo Presidente da República Leonel Fernández Reyna, em 1999, e que 

negar a sua validade seria incorrer em violação ao princípio de estoppel pois se passaram 15 anos 

da aceitação via instrumento unilateral, fato este que milita contra a ideia de negar a manifestação 

de vontade do país de formar parte de todos os componentes do sistema interamericano de 

proteção aos direitos humanos.

O COLADIC-RD apontou que, caso a República Dominicana deseje desconhecer a 

competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não basta impugnar o 

ato unilateral que reconheceu a competência da Corte, sendo necessário denúnciar a Convenção 

Americana de Direitos Humanos em seu conjunto e que a validade do instrumento apenas poderia 

ser analisada conforme as normas de Direito Internacional Público e, por isso, não se trata de um 

caso a ser discutido por meio de ação direta de inconstitucionalidade.

O Tribunal Constitucional Dominicano declarou que o Instrumento de Aceitação é um 

ato que afeta a todos os dominicanos, logo, suscetível de impugnação mediante ação direta de 

inconstitucionalidade fundamentada no art. 67.1 da Constituição de 2002151, tendo em vista a 

permissão deste recurso contra leis, decretos, resoluções ou atos contrários à Carta Magna. Neste 

contexto, a natureza do instrumento não escaparia do objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade apenas pela sua natureza internacional.

Ao citar o art. 62 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Tribunal 

Constitucional Dominicano, entendeu que as obrigações assumidas pelos Estados frente a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos não nascem da aprovação e ratificação da citada 

Convenção, se originando apenas pela produção de um instrumento internacional adicional 

consistente no consentimento do Estado de adjudicar controvérsias à Corte.

O instrumento de aceitação, ainda que constitua um ato unilateral não autônomo, tem a 

mesma força de convenção internacional, pois produz novos efeitos jurídicos no plano 

internacional que repercutem no direito interno e afetam diretamente aos dominicanos. Por este 

motivo, para o Tribunal Constitucional Dominicano, a vontade do Poder Executivo de estabelecer 

um vínculo jurídico internacional deve requerer a participação de outros órgãos estatais em nome 

151 Art. 67- Corresponde, exclusivamente, à Suprema Corte de Justiça, sem prejuízo das demais atribuições que lhe 
confere a lei:
1 Conhecer em única instância (...) a constitucionalidade das leis.
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da aplicação do princípio dos freios e contrapesos, permitindo a vigilância dos demais poderes do 

Estado e preservando a supremacia constitucional. 

Resulta a maior importância que antes de aderir-se a um compromisso internacional de 
qualquer índole, a República Dominicana verificar sua conformidade com os 
procedimentos constitucionais e legais nacionais previamente estabelecidos. Sem 
embargo, esta verificação foi omitida no Instrumento de Aceitação, que não foi 
submetido ao Congresso Nacional como dispõe o pré-citado art. 55.6 da Constituição de 
2002, o qual, a juízo do Tribunal Constitucional gera sua inconstitucionalidade. 

 

A sentença mencionou a soberania nacional como justificativa da importância da 

submissão do instrumento de aceitação à adesão da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao 

Congresso Nacional, pois a aceitação transfere competências jurisdicionais com potencial de 

lesar a soberania nacional e o princípio da não intervenção nos assuntos internos do país. Sendo 

assim, não bastava cumprir unicamente com o estabelecido nos arts. 62.1 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos.

O ordenamento jurídico estrangeiro foi citado na sentença para explanar que não apenas 

na República Dominicana, mas também a Colômbia exige que a aprovação de qualquer 

instrumento internacional seja submetido ao regime de ratificação do Congresso Nacional por se 

tratarem de atos jurídicos que comprometem internacionalmente o Estado.152 Deste modo, a ação 

direta de inconstitucionalidade nº TC-01-2005-0013 foi julgada procedente pelo Juiz Presidente 

Milton Ray Guevara. 

A respeito desta decisão, Nuñez (2017, p. 297) indaga: “O que ganharíamos em deixar 

de ser um país livre e soberano? O que ganharíamos em entregar, mediante um mecanismo 

inócuo, às grandes decisões nacionais a uma Corte Internacional Estrangeira?” A República 

Dominicana sempre seria condenada porque o que muitos desejam é manter os haitianos na Ilha 

de Espanhola, evitando uma nova diáspora. 

O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, no relatório CCPR/C/DOM/CO/6 

fez suas observações finais, em seção celebrada em 03 de novembro de 2017, ao sexto informe da 

República Dominicana, e mencionou sua preocupação com a sentença TC/256/2014. O Comitê 

sugeriu que o país adotasse medidas que garantisse a implementação das recomendações de 

152 A Corte Constitucional da Colômbia, na Sentença C-801 de 10 de novembro de 2009, entendeu que instrumentos 
internacionais que são desenvolvimento de outros, que trazem novas obrigações, modifique, adicionem ou 
complementem a convenção principal também devem ser submetidos aos procedimentos constitucionais de 
aprovação pelo Congresso e revisão automática de constitucionalidade.
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direitos humanos e que apoia a intenção do Estado de aceitar novamente a competência 

contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Percebe-se que a República Dominicana, quando decidiu retirar a aceitação à 

competência contenciosa da Corte o fez para fugir do que Sen (2011, p. 113) chama de 

fundamentalismo institucional. Para o autor, o sucesso das boas realizações promovidas pelas 

instituições é dependente das circunstâncias sociais, econômicas, políticas e culturais, e por isso 

não existe uma fórmula certa sobre o que é bom. “O fundamentalismo institucional não só pode 

passar por cima da complexidade das sociedades, mas a autossatisfação que acompanha a suposta 

sabedoria institucional impede uma análise crítica das consequências reais de ter as instituições 

recomendadas.” 

Os casos julgados pela Corte contra a República Dominicana passaram por cima de algo 

que os dominicanos entendem como perigoso, que é a entrada irregular de haitianos, que 

acontece há séculos e por temer novos casos, especialmente pela formação de dois precedentes 

que concediam a nacionalidade dominicana a filhos de imigrantes ilegais, preferiu apelar para a 

inconstitucionalidade do instrumento de aceitação da competência contenciosa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.

5.4- Uma analogia da Decisão TC/0256/14 à desobediência civil

A declaração de inconstitucionalidade da competência contenciosa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos foi a única forma que a República Dominicana encontrou de 

evitar a ingerência indevida em um problema antigo que sofre com o país vizinho. Forçar o país a 

outorgar a nacionalidade dominicana a filhos de imigrantes ilegais e dar à haitianos documentos 

falsos foi mais do que a República Dominicana podia suportar. 

Jackson (2013, pp. 05-8) escreveu a respeito das três posturas que um juiz pode adotar 

perante ao direito transnacional: resistência, convergência e engajamento. Na resistência, há 

indiferença, nacionalismo e apego à soberania, além da desconfiança sobre o que é produzido em 

ordenamentos fora do Estado e que não segue procedimentos legislativos de direito interno. 

Em sentido oposto, a convergência se refere ao universalismo extremo que leva à 

Constituição a ser o documento que implementa todos os valores e princípios universais, dá 

destaque ao papel do juiz na construção de um sistema jurídico que leve à paz, garanta direitos 
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individuais e bem estar e iniba atos de violação de direitos humanos, auxiliando minorias 

discriminadas.  (JACKSON, 2013, p. 52)

A postura de engajamento vê o material transnacional, decisões tomadas por juízes e 

tribunais internacionais ou supranacionais, a partir de uma “autoridade persuasiva” que pode 

apontar para a aderência (e não submissão) ao conteúdo. Os julgadores se valem do material 

transnacional para aprimorar a discussão da questão, às vezes seguindo o mesmo entendimento e 

às vezes se distanciando dele pelas mais diversas razões. (PEREIRA, 2014, p. 119).

Rechaçar a competência contenciosa da Corte foi um retrocesso que impactou a vida dos 

dominicanos que ficaram mais vulneráveis à alguma arbitrariedade que possa ocorrer, inclusive 

imigrantes, que têm direito ao devido processo legal de deportação e expulsão, à reunião familiar, 

porém, o que levou o país a partir para a postura de resistência (resisting the transnational) foi 

tocar no direito à nacionalidade, mandando reconhecer documentos falsos; impedindo a 

deportação de estrangeiros; sugerindo alterar o art. 18 da Constituição de 2010 a fim de facilitar 

que filhos de imigrantes legais se tornem dominicanos justamente em um país que sofre, 

diariamente, com a chegada massiva de haitianos. A República Dominicana teve razão de adotar 

a postura de resistência, pois um dos motivos para esta opção são questões políticas e sociais.

A própria ideia de constituição convida a uma postura de resistência ao transnacional. 
Constituições costumam ser mecanismos de autoconstituição e autoexpressão de um 
determinado Estado e povo. Nelas se costuma positivar particularidades da identidade e 
da autocompreensão nacional. Disso se retira que a função das constituições é, 
justamente, diferenciar determinado Estado de outros. Se a constituição possui uma 
ligação imediata com a cultura de um povo ou grupo, ouvir o que outros povos ou 
grupos têm a dizer sobre direito constitucional é incompatível. (PEREIRA, 2014, p. 109)

Assim, verifica-se o fundamentalismo institucional das Organizações Internacionais que 

parecem ignorar os efeitos negativos da imigração ilegal para a República Dominicana e que 

apenas veem o lado haitiano, inclusive estimulando a fusão entre os países. Sandel ao escrever 

sobre o fundamentalismo das instituições, trouxe a reflexão sobre o “horror moral catastrófico” 

que justificaria o abandono dos requisitos institucionais por ser um caso extremo. 

mas e se a coletividade das supostas “instituições justas” gerar resultados terríveis para 
as pessoas em uma determinada sociedade (sem realmente violar seus interesses 
imediatos, como a garantia dos direitos libertários)? (...) Se os horrores morais 
catastróficos forem suficientes para abandonar inteiramente a dependência das supostas 
instituições, más consequências sociais – que não são absolutamente catastróficas, mas 
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ainda assim bastante desagradáveis – poderão ser razões adequadas para reconsiderar a 
prioridade das instituições de forma menos drástica? (SANDEL, 2014, p. 115)

Perante o cenário internacional, a minoria é a República Dominicana e, assim, faz-se 

uma analogia à desobediência civil, abordada por Dworkin. Como pessoa leia-se República 

Dominicana e como Governo, Corte Interamericana de Direitos Humanos e como Constituição, 

Convenção Americana de Direitos Humanos.153

Em seu livro Levando os direitos a sério, Dworkin (2002, p. 285) reconhece que “não 

nos esclarece se a Constituição, mesmo corretamente interpretada, reconhece todos os direitos 

morais que os cidadãos têm, e não nos diz se os cidadãos têm o dever de obedecer à lei mesmo 

quando esta infringe seus diretos morais.” Trata-se de uma questão relevante quando a minoria 

reivindica direitos morais que o direito lhe nega.

Alguns pontos devem ser levados em consideração quando se trata de desobediência 

civil: benefício geral e direitos concorrentes; tolerância, argumento da emergência, direitos 

controversos e igualdade política. Para este item, apenas interessam a questão do benefício geral 

e dos direitos controversos, pois não se deve pensar em tolerância da Corte Interamericana contra 

violação a Direitos Humanos e não é cabível ao caso o argumento da emergência. 

Quanto ao benefício geral, Dworkin entende que alguns direitos nem sempre devem ser 

sacrificados em prol do benefício geral, não podendo o governo se sentir autorizado a agir com 

base no seu juízo de que seu ato talvez produza, no cômputo geral, benefícios para a comunidade. 

A desobediência não só a uma Organização Internacional mas a uma lei fundamenta críticas com 

base de que isso diminuiria o respeito à legislação mas a perspectiva de ganhos utilitaristas não 

pode impedir que se faça ou deixe de fazer algo.

Quanto aos direitos controversos, Dworkin (2002, p. 303) provoca o leitor perguntando-

lhe: “como devem as diferentes instâncias de governo proceder quanto à definição dos direitos 

morais?” Deve-se começar com o entendimento de que, seja o que for que decidam, podem estar 

erradas. Nuñez (2017, p. 544) lamenta que o governo haitiano deseje que a República 

Dominicana outorgue a nacionalidade dominicana a filhos de haitianos sem que haja um 

protocolo, apenas porque está acobertado pela pressão internacional. Não dá para desconsiderar 

153 O conforto de fazer essa analogia provém da leitura de Sandel (2014, p. 264), tendo em vista que o autor abordou 
o individualismo moral do Esta
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os aspectos morais presentes no (não) direito à nacionalidade automático a esses descendentes 

cujos pais falsificaram documentos ou, simplesmente, são estrangeiros em trânsito.

Dworkin (2002, p. 309), a respeito do tratamento da minoria em relação à maioria, em 

relação à lei de recrutamento, explicou que, se o objetivo do direito é proteger a dignidade dos 

dissidentes, então devem ser formulados os juízos sobre a linguagem apropriada, levando em 

conta a personalidade dos dissidentes, e não a personalidade da maioria “silenciosa”, que em 

nada é restringida pela lei contra os distúrbios públicos.

Por fim, a respeito da igualdade política, membros mais frágeis da comunidade política 

têm direito à mesma consideração e a igual respeito que o governo concede aos mais poderosos. 

Ora, a República Dominicana não está recebendo respeito e consideração da sociedade 

internacional. Porque não estimular que os outros países caribenhos concedam sua nacionalidade 

aos imigrantes ilegais, dentre os quais também estão os haitianos? O Consulado da República 

Dominicana do Rio de Janeiro forneceu uma resposta que leva a indagar se o discurso pró-Haiti 

serve apenas contra a República Dominicana, pois segundo o Consulado, não há essa pressão 

para os demais países caribenhos porque a maioria é território de grandes potências europeias ou 

norte-americana. 

Quando os juristas dizem que os direitos podem ser limitados para proteger outros 
direitos ou para impedir uma catástrofe, eles têm em mente casos nos quais causa e 
efeito são relativamente claros. (...) Mas, se direitos significam alguma coisa, o governo 
não pode simplesmente pressupor respostas que sirvam para justificar sua conduta. 
(DWORKIN, 2002, p. 311)

Passando a citação acima para justificar a desobediência dominicana às Organizações 

Internacionais, perceba: o direito limitado seria o da soberania de escolher quem serão seus 

nacionais com base na lei, que, no caso da República Dominicana, não é arbitrária. Quando a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que este direito deve ser limitado para proteger o 

de uma maioria (os haitianos são maioria neste caso), ela não poderia pressupor que mandar parar 

de investigar a falsidade de registros e conceder nacionalidade dominicana aos estrangeiros 

ilegais poria fim aos problemas oriundos da imigração ilegal, a qual nem sempre é pacífica.

O voluntarismo judicial tem recebido críticas, dentre estas está a de que “juízes que 

decidem conforme sua própria consciência” perdem a credibilidade. O ativismo judicial acontece, 

de acordo com Streck (2015, p. 95), não ocorre apenas quando o Judiciário passa por cima da lei, 

“mas também toda vez que o julgador se substitui ao legislador (juízos morais, éticos).” 



184

A República Dominicana se ressente da falta de democracia no âmbito do sistema 

interamericano, eis que fechada aos argumentos estatais. Streck (2015, p. 95) ressalta que “um 

juiz não pode construir sua decisão com base em argumentos de política. Isso não é ser 

democrático. O campo de atuação do juiz deve ser o normativo.”

Quando o assunto é direitos humanos, a análise dos dados deve ser orientada pelo 

princípio pro homine, mas isso não significa que um país deva ser condenado a arcar com 

problemas de um Estado que permanece violando os direitos fundamentais de seus cidadãos, 

negando-lhes documentos em nome de uma burocracia e dificuldade de acesso ao registro de seus 

cidadãos, como o faz o Haiti. A decisão não apenas do Poder Judiciário interno, mas também do 

internacional é um ato de responsabilidade política.

Meus direitos não podem depender de escolhas subjetivas, pessoais, voluntaristas, 
políticas... por melhor que seja o juiz, por mais bondoso que seja. Mas, bondoso para 
quem? Juiz é o que garante a democracia e não o que a fragiliza. Deve julgar por 
princípios e não por políticas. Simples assim. Judiciário não se substitui aos juízos 
políticos, éticos, morais do legislador e do governante. Estes não são dele. (STRECK, 
2015, p. 106)

Os direitos humanos, especialmente em tribunais humanitários, devem prevalecer. Isso é 

regra geral de Direito Internacional, mas a “bondade judicial” não deve se sobrepor à democracia 

a partir da fuga do campo normativo das decisões. Essa fuga desemboca em temas tão nacionais 

que gera o desejo de desobediência estatal à Corte, tal como geraria a desobediência civil às leis 

injustas e, sobre esse aspecto, é válida a transcrição da elucidação de Dworkin, que, se 

parafraseada, talvez não mostraria a força do ensinamento:

A desobediência civil é uma característica de nossa experiência política, não porque 
algumas pessoas sejam virtuosas ou más, ou porque algumas têm o monopólio da 
sabedoria e outras da ignorância. Mas porque discordamos, às vezes, profundamente, tal 
como discordam pessoas independentes com vívido senso de justiça, a respeito de 
questões muito sérias de moralidade e estratégias políticas. Assim, uma teoria da 
desobediência civil é inútil se declara que apenas algumas pessoas estão certas ao 
desobedecer às leis e decisões que são más ou estúpidas, que a justeza da desobediência 
emana diretamente do caráter errôneo da lei. (DWORKIN, 2002, p. 312)

Claro que as decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos não 

devem ser consideradas “más”. Entretanto, as últimas decisões, no tocante ao direito à 

nacionalidade, foram pervertidas ao desejo da República Dominicana de conter os malefícios da 
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imigração ilegal, apesar de excelente para os demais países, os quais ficarão mais distantes dos 

haitianos, os quais, tendo maior possibilidade de sucesso na República Dominicana, para lá 

emigrarão. 

O conceito de lei pervertida, em analogia às decisões judiciais, foi tratado por Bastiat 

(2005, p. 53), que explicou que a lei, uma vez pervertida, não apenas se torna desviada de seu 

objeto, mas corre para o outro oposto, se tornando, instrumento de cobiça, quando deveria ser o 

seu freio. É “a lei cometendo a própria iniquidade que deveria castigar. Este é, inequivocamente, 

um fato grave.” Em outras palavras, a Corte que deveria julgar os casos de acordo com a 

legislação internacional, quando ignora os argumentos e provas trazidas pelo Estado e ordena que 

conceda documentos falsos e reconheça como nacionais pessoas que não têm direito à 

nacionalidade dominicana, alguns com registros falsos, instiga a imigração ilegal em vez de 

contê-la e, por isso, se encaixa na mencionada perversão legislativa. 

Tendo em vista que a hipótese de que a República Dominicana podia ter razão quando 

alegava que muitos dos atingidos pela sentença TC/168/2013 não tinham direito à nacionalidade 

dominicana foi confirmada, mas que, independentemente de qualquer mandamento de direito 

positivo e dos motivos que fazem os haitianos emigrarem, a realidade é que a maioria apenas está 

lutando por sobrevivência. Sendo assim, o último capítulo mostrará que a sociedade internacional 

tem possibilidades de ajudar ao Haiti, que o Haiti deve rever sua legislação a fim de corrigir a 

apatridia de fato e de direito, diminuindo a vulnerabilidade dos seus cidadãos e apresentará à 

República Dominicana opções de soluções pautadas nos Direitos Humanos e na solidariedade 

internacional.
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VI- POSSÍVEIS SOLUÇÕES EM PROL DOS HATIANOS: DO PROCESSO 

JUDICIAL INTERNACIONAL AO HUMANISMO 

6.1- Alternativas para a República Dominicana

São duas as propostas de solução que a República Dominicana poderia escolher para 

tentar resolver a imigração haitiana: a judicial, por meio de um processo perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, devido ao fato de que o Haiti não garante os direitos 

humanos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, especialmente os previstos 

no art. 3º (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), art. 11 (proteção da honra e da 

dignidade), art. 18 (direito ao nome), direito da criança (art. 19), art. 20 (direito à nacionalidade), 

art. 25 (proteção judicial); ou aplicar a teoria da nacionalidade efetiva à todos os abrangidos pela 

TC/168/2013, que, independentemente do vício ou falsidade dos documentos, passariam a ser 

dominicanos, afinal, muitos pensavam o ser e não possuíam vínculo de fato com o Haiti, tendo 

em vista que nem todos cruzaram a fronteira.154

6.1.1- Demanda contra o Haiti perante à Corte Interamericana de Direitos Humanos

154 O Haiti, continuamente, é criticado nos informes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No mais 
recente, a Comissão observou que o país continua falho em matéria de democracia. (CIDH, 2017, p. 598).
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O Haiti não controlar a saída massiva de haitianos; não proteger devidamente os seus 

nacionais; não punir a corrupção no país, frequentemente mencionada nos relatórios da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, leva às cenas de imigração massiva que dominicanos 

presenciam. Essa imigração nem sempre é pacífica, ocorrendo ofensas, disparos de armas e 

conflitos com a política dominicana fronteiriça. 

Em relação à proteção dos direitos humanos dos haitianos e descendentes de haitianos 

atingidos pela sentença TC/168/2013, aos quais a República Dominicana entendeu que o Haiti 

deveria outorgar a nacionalidade haitiana com celeridade pelo fato deles serem descendentes de 

haitianos, seria possível um processo perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com 

base no art. 3º (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), art. 11 (proteção da honra e 

da dignidade), art. 18 (direito ao nome), direito da criança (art. 19), art. 20 (direito à 

nacionalidade), art. 25 (proteção judicial) da Convenção Americana de Direitos Humanos. O 

processo judicial internacional seria uma solução mais justa do que prejudicar pessoas, por si só, 

vulneráveis na sociedade internacional.

O art. 61.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece que “somente os 

Estados-Partes e a Comissão têm direito de submeter um caso à decisão da Corte.” Isso significa 

que o acesso direto à Corte é negado aos indivíduos mas permitido aos Estados. Até o ano de 

2018, nenhum Estado processou outro por violação aos direitos humanos devido ao medo do que 

Ramos (2015, p. 393) chama de “efeito bomerangue”, que se relaciona com o receio que o Estado 

tem de processar o outro e, em retaliação, este processá-lo também. 

Será então que em vez de utilizar o contrapoder é mais fácil partir para a covardia e, em 

vez de processar o Estado, responsável pela imigração ilegal, prejudicar os que imigraram por 

desespero? O problema da República Dominicana não é o indivíduo haitiano, ainda que pobre, 

desesperado, faminto, por mais desrespeitoso que ele possa ser à cultura local, mas sim, é o 

Estado haitiano, tendo em vista que os que migram, o fazem porque não possuem as condições 

mínimas de vida.

Quando a Convenção Americana de Direitos Humanos tutelou a personalidade jurídica, 

o fez para abolir o reconhecimento sob condições, como, por exemplo, o Haiti que concedia 

nacionalidade, desde que a pessoa não tivesse outra. O que se protege é o reconhecimento, por 

parte do Estado, da personalidade jurídica por meio dos meios pertinentes à salvaguarda 

(MAZZUOLI, 2013, p. 38) e, neste caso, no mínimo, a pessoa precisa da sua certidão de 
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nascimento. Isso se reflete no direito ao nome, previsto no art. 18, pois apenas o registro garantirá 

que a pessoa seja conhecida pelo Estado e no direito da criança, pois cada criança tem o direito 

humano ao registro de seu nascimento.

Perceba a situação que ensejou a sentença TC/168/2013: uma mulher teve a segunda via 

de sua certidão de nascimento negada porque era filha de um estrangeiro em trânsito. O registro 

obtido pelos seus ascendentes ou era falso ou concedido por erro do Cartório de Registro 

Dominicano. O país não tinha como dar segunda via de uma certidão a qual não tinha cópia em 

seus arquivos do Cartório de Registro ou que faltava algum documento exigido anteriormente.

Ciente do vício e com os dados oriundos do levantamento realizado desde 1929, imposto 

pela sentença TC/168/2013, poderia a República Dominicana, com base no art. 61.1 e 3º da 

Convenção Americana de Direitos Humanos demandar contra o Haiti exigindo medidas de 

reconhecimento das pessoas que teriam direito à nacionalidade haitiana ius sanguinis e a correção 

do falho sistema de registro de nascimento haitiano, alegando que isso lhe prejudica devido a 

chegada massiva de pessoas em seu território. 

Essa solução seria menos covarde: Estado contra Estado. Em vez de revogar à 

nacionalidade de pessoas que, juridicamente, não teriam direito à nacionalidade dominicana, 

estaria colocando o caso sub judice, para que, ao final, a nacionalidade haitiana e os documentos 

pertinentes fossem concedidos às pessoas, as quais ficariam em uma situação de menor 

vulnerabilidade. 

A respeito da proteção judicial, o Haiti é regido por leis antigas, que, segundo informe 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

ainda que os textos legais haitianos tenham se inspirado nos códigos franceses que datam 
do século XIX, nunca se levou a cabo uma reforma judicial mínima desses códigos, o 
que dá lugar a leis que, em muitos casos, não refletem ou atendem adequadamente a 
evolução social e econômica significativa experimentada pela sociedade haitiana, nem 
reconhecem modernas normas de justiça e direitos humanos.

Quanto à violação ao art. 11, que se refere ao direito à honra e à dignidade, ressalta-se 

que os atingidos pela sentença TC/168/2013 foram duplamente desrespeitados em sua condição 

humana, pois ambos os países lhes negaram direitos básicos. De acordo com as conclusões 

levadas pela leitura de Honneth, quando o Haiti se negou a receber os deportados, e, quando os 

acolheu, o fez de forma indigna, reforçou a sensação de que eles não pertenciam a comunidade 
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alguma, pois eles não estavam em pé de igualdade com nenhuma comunidade, eis que ameaçados 

de deportação pela República Dominicana e de não aceitação por parte do Haiti.

Podemos conceber direitos aquelas pretensões individuais com cuja satisfação social 
uma pessoa pode contar de maneira legítima, já que ela, como membro de igual valor em 
uma coletividade, participa em pé de igualdade de sua ordem institucional; se agora lhe 
são denegados certos direitos, então está associada a isso a afirmação de que não lhe é 
concedida imputabilidade moral na mesma medida que aos outros membros da 
sociedade. Por isso, a particularidade nas formas de desrespeito, como as existentes na 
privação de direitos ou na exclusão social, não representa somente a limitação violenta 
da autonomia pessoal, mas também sua associação com o sentimento de não possuir o 
status de um parceiro da interação com igual valor, moralmente em pé de igualdade. 
(HONNETH, 2009, p. 217)

A privação de diretos faz com que a pessoa perca o autorrespeito, e isso é comprovado 

por meio de imagens que mostram pessoas implorando por uma nacionalidade, que, mesmo sem 

direito positivo a ela, acreditam ser a sua. Ninguém se apega tanto à nacionalidade do que aquele 

que dela foi privado. Contudo, o desrespeito à honra e à dignidade, neste caso, foi apenas um 

ponto de uma história de violação à dignidade dos haitianos, afinal, do Haiti, praticamente, as 

pessoas precisam sair na busca de sobrevivência, pois o país não garante saneamento básico, 

ensino gratuito a contento, alimentação, saúde, tanto que é conhecido como um Estado falido. 

Nas palavras de Vaz (2015, p. 74), “a persistente pobreza endêmica, as altas taxas de 

desemprego, a incapacidade de prover bens básicos de sobrevivência aos seus cidadãos e de 

protegê-los contra violações de direitos humanos e de gangues políticas, testemunham a favor de 

um estado de falência ou de colapso.” Tudo isso mostra o quão o Haiti é falho na concretização 

de direitos básicos o que acarreta na emigração ilegal para a República Dominicana.

Ao impedir o ingresso dos haitianos ao Haiti, o Estado haitiano viola o art. 12, 4 do 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que dispõe que “ninguém poderá ser privado 

arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio país.” Isso por si é um atentado à dignidade.

Por fim, apesar do avanço legislativo na atual Constituição Haitiana, ela padece de 

emenda a fim de contornar todos os casos de apatridia, inclusive, os não relacionados à sentença 

TC/168/2013, lembrando que a nacionalidade é um direito intrínseco à condição de cidadão, que  

evita que pessoa fique à margem da comunidade internacional e sem proteção diplomática.

Assim, caso a República Dominicana estivesse preocupada em proteger os direitos 

humanos dos cidadãos haitianos e seus descendentes, a via ideal seria um processo perante a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qualidade de litígio estratégico a fim de trazer 
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mutações constitucionais. O Litigation Report, da Justice Initiative, relacionada à organização 

Open Society, focada em litígio estratégico em diretos humanos, o define como procedimento 

“por meio do qual busca-se, por meio da autoridade da lei, promover mudanças sociais em prol 

dos indivíduos cujas vozes não seriam ouvidas.” Baker e Carvalho (2014) explicam que o litígio 

estratégico “deve ser capaz de chamar a atenção para os abusos e violações de direitos humanos e 

ressaltar a obrigação do Estado em cumprir com suas obrigações nacionais e internacionais.” 

O Haiti é um candidato a sofrer um processo internacional estratégico porque reúne as 

quatro situações, descritas por Contreras (2011, p. 25), que ensejam esse tipo de litígio: direito 

não observado, em seu caráter substantivo e procedimental; discordância entre o direito interno e 

os parâmetros internacionais, tendo em vista que o Estado protege menos do que é recomendado 

pelo Sistema Interamericano, pois as lacunas das Constituições Haitianas permitem a apatridia; 

não há clareza acerca do direito existente, especialmente as normas que regem o registro público, 

que muitos haitianos desconhecem. 

A sentença TC/168/2013 teve consequências semelhantes às que teria um litígio 

estratégico contra o Haiti, pois serviu para alertar o Estado haitiano sobre seu dever de garantir a 

nacionalidade haitiana a quem tinha direito a ela, fez com que o Presidente Haitiano Jovenel 

Moise concedesse certidão de nascimento e passaporte a milhares de pessoas e implantasse 

medidas para melhorar o registro de nascimento, algo que, provavelmente, não teria acontecido 

se a República Dominicana não tivesse reagido com a recusa de entrega de segunda via de 

registros falsos e com o minucioso reexame de registros feitos desde 1929. 

6.1.2- A solução que prima pela alteridade: a teoria da nacionalidade efetiva 

Apesar do explanado acima, não é possível ignorar que a nacionalidade é um direito 

humano, da classe jus cogens, previsto tanto no art. 20 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos quanto no art. 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos, logo, cogente o 

suficiente para receber proteção dentro de um Estado que já o protegia em vez de buscar o litígio 

estratégico.

O litígio estratégico é bem-vindo, mas não na hora em que há milhares de pessoas na 

iminência de perder o status de cidadão. Segundo Carneiro (2016, p. 226), normas jus cogens se 

baseiam em valores fundamentais e superiores dentro do sistema e que se relacionam com o 
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interesse público, carregando as principais finalidades do direito. Essas normas buscam proteger 

a sociedade de consequências lesivas que os Estados, individual ou coletivamente, pudessem 

acordar e tutelam valores essenciais da comunidade internacional que não podem ser derrogados 

por outra norma que não seja da mesma natureza. 

Assim, derrogar o direito à nacionalidade já protegido por via de uma sentença judicial 

não seria possível por não serem normas da mesma natureza. Jurisprudência é fonte do direito tal 

como a norma, mas não é mesma coisa que norma constitucional elaborada pelo princípio 

majoritário que rege o Poder Legislativo, logo, uma sentença não poderia afastar a aplicação de 

uma norma jus cogens.155 Neste sentido, Ramos (2015, p. 50) explica que quando se está diante 

de uma norma jus cogens, não pode o Estado derrogá-la, a não ser por meio de norma de igual 

quilate. “A vontade isolada de um Estado ou de um grupo de Estados não pode ofender uma 

norma cogente internacional.”156 

Não há como o Estado retirar direitos humanos de pessoa alguma, estrangeira ou não, eis 

que são universais; essenciais, porque possuem como conteúdo os valores supremos do ser 

humano e prevalência da dignidade humana; inexauríveis, porque são passíveis de expansão; 

imprescritíveis e impassíveis de retrocesso, pois o Estado não pode proteger menos do que já 

protegia anteriormente. 

O Estatuto dos Apátridas estabelece que deve ser aplicado o critério ius solis caso a 

criança, senão por esta forma, tivesse alguma nacionalidade. Apesar de nem a República 

Dominicana e nem o Haiti serem signatários dessa Convenção, poderia o primeiro país considerar 

o aspecto sociológico de nacionalidade, que transcende aspectos legais, considerando que alguns 

dos descendentes de haitianos atingidos na decisão TC/168/2013 jamais cruzaram a fronteira e 

terem construído uma vida com hábitos e costumes dominicanos, cuja língua-mãe é o espanhol.

Caso optasse por conceder a nacionalidade dominicana aos envolvidos na decisão 

TC/168/2013, não faltaria amparo jurídico e jurisprudencial, inclusive, uma conduta desta estaria 

155 Apesar de normas jus cogens e normas erga omnes serem normas imperativas do Direito Internacional, elas não 
se confundem. A primeira, de acordo com o conceito dado por Ramos (2015, p. 49) consiste “no conjunto de normas 
que contém valores considerados essenciais para a comunidade internacional como um todo, sendo, por isso, dotado 
de superioridade normativa.” Normas erga omnes se referem ao conjunto de obrigações internacionais cujo 
cumprimento interessam à toda comunidade internacional. Toda norma jus cogen é erga omnes, mas o contrário não 
procede. 
156 A Corte Interamericana de Direitos Humanos compreende que compete ao Estado, de acordo com seus interesses, 
regulamentar o direito à nacionalidade, porém, o “direito internacional impõe certos limites à discricionariedade dos 
Estados e que, em seu estado atual, para a regulamentação da nacionalidade não só concorrem competências dos 
Estados, mas também as exigências de proteção integral dos direitos humanos.” (Opinião Consultiva 04, de 
19.01.84)
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consonante com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, pois como ensina Cançado 

Trindade (2015, p. 48), os tribunais humanitários tem como princípio norteador o pró-vítima, que 

enaltece a dignidade humana. 

Julgando o caso Notteböhm157, a Corte Internacional de Justiça acolheu a argumentação 

da Nicarágua que sustentou que a nacionalidade outorgada por um Estado, para ser oponível a um 

terceiro Estado, não deveria ser fictícia. A nacionalidade deveria ser efetiva e sustentar-se em 

uma vinculação real entre indivíduo e o Estado que lhe outorga a sua nacionalidade. Partindo 

desse ponto de vista, a nacionalidade haitiana para os descendentes de haitianos que nasceram na 

República Dominicana seria fictícia por faltar a necessária vinculação real com o país, tais como 

apego sentimental, laços familiares próximos e profissionais. Neste diapasão, a Corte 

Internacional de Justiça define nacionalidade como “um vínculo legal que tem sua base no fato 

social do enraizamento, uma conexão genuína de existência, interesses e sentimentos, junto com 

a existência de direitos e deveres recíprocos.” 

De acordo com Robledo Verduzco, “o mais desejável será sempre, na medida do 

possível, que a noção jurídica de nacionalidade coincida o mais estreitamente com a noção 

sociológica.” Seja como for, o indivíduo tem o direito de pertencer a uma comunidade. 

A teoria da nacionalidade efetiva é comumente utilizada para resolver problemas 

oriundos da dupla nacionalidade, como, por exemplo, a qual exército uma pessoa deve servir em 

caso de guerra, mas é possível aplicar dessa teoria para alcançar uma solução mais consonante 

com os direitos humanos, sendo um avanço neste sentido. Inclusive, essa teoria já foi utilizada 

para negar a naturalização a um paquistanês que almejava se tornar português após cumprir os 

requisitos legais158, assim, se a teoria já foi utilizada para negar a nacionalidade, pode ser 

157 A Guatemala argumentou que a cidadania de Notteböhm em Liechtenstein, por mais válida que seja na lei, não 
poderia se opor a outro Estado porque não seria eficaz. Para a Guatemala, a nacionalidade não era um mero elo 
jurídico entre um Estado e uma pessoa, tinha que ser, também, uma conexão política sentimental, familiar, avaliada 
pelos fatos, tais como se a família de Notteböhm estava morando no Liechtenstein, se ele havia cumprido suas 
obrigações militares ou tinha compromissos políticos e sociais ali. Neste caso, foi acolhida a argumentação da 
Guatemala de que a nacionalidade era mais do que lei: era uma noção mais complexa, mutável e significativa que 
poderia ser interpretada por juízes internacionais. Daí surgiu o princípio da nacionalidade efetiva, também chamada 
de critério de Notteböhm. (TONON, 2014)
158 A teoria da nacionalidade efetiva foi utilizada em 2005, pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, que negou 
a concessão de nacionalidade portuguesa ao estrangeiro oriundo do Paquistão que, mesmo cumprindo os requisitos 
necessários para a naturalização, não comprovou a existência de relação afetiva e laços com pessoas do país. Eis as 
palavras do acórdão: “A nacionalidade é resultante da conquista de um povo, que se organiza em Nação- Estado e 
alcança a sua identidade no percurso histórico desse mesmo povo. Por isso, o estrangeiro que pretende adquirir a 
nacionalidade portuguesa terá de demonstrar que conhece a história de Portugal e os valores da sua cultura, que neles 
se revê e com ele se identifica e que pretende participar positivamente no futuro deste país. A nacionalidade 
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utilizada para conceder, tendo em vista que a inexauribilidade permite sempre que se aumente o 

âmbito de proteção dos direitos humanos.

Desde o caso Notteböhm, abriu-se precedente para a aplicação da teoria da 

nacionalidade efetiva para casos de pessoas com apenas uma nacionalidade, pois apesar de 

alemão, Noteböhn naturalizou-se no Liechtenstein e perdeu a sua nacionalidade originária e, no 

seu julgamento, a doutrina concordou com a aplicação da teoria no campo da nacionalidade 

única. Além disso, pode ocorrer que o Estado demandado, na qualidade de “terceira relação”, que 

não seria o de nacionalidade originária e nem o que naturalizou, ter de conceder a sua 

nacionalidade por ela ser a mais efetiva.

Ao ser perguntado se a teoria da nacionalidade efetiva deve ser aplicada a todos os 

modos de aquisição de nacionalidade, Wyler sugere que haja ponderação na sua aplicação, pois 

não deve ser aplicada a uma pessoa que invoque qualquer ligação de fato que a vincule ao 

Estado:

Seja qual for o método de aquisição da nacionalidade da pessoa em questão, é o elo 
considerado mais eficaz que será levado em consideração. No caso de nacionalidade 
única, por outro lado, parece excessivo permitir ao Estado demandado contestar, além da 
situação de naturalização, a eficácia da relação entre a pessoa protegida e o Estado 
requerente. Se a parte lesada adquiriu sua nacionalidade, por exemplo, o Estado 
demandado não deve poder levar ao juiz o campo da eficácia. (WYLER, 1990, p. 128)

Quando alguém adquiriu uma nacionalidade, por longo lapso temporal, é praticamente 

impossível contestar a efetividade desta, especialmente a daquele que nasceu, cresceu e 

envelheceu em um país. Como o pedido de revisão minuciosa incluiria o livro de registro desde 

1929, foram abrangidas pessoas com noventa anos de idade. Se a República Dominicana falhou 

no controle da falsidade dos documentos apresentados ou registrou pessoas mesmo com 

documentos faltantes, não pode a parte mais vulnerável pagar o preço disso quase um século 

depois. 

Partindo do princípio da nacionalidade efetiva, que não se relaciona com questões de ius 

sanguinis ou ius solis, haitianos envolvidos na decisão TC/168/2013 teriam direito à 

nacionalidade dominicana, pois até eles acreditavam ser dominicanos, falavam espanhol, tinham 

portuguesa só deve ser concedida a quem tenha um sentimento de unidade com a comunidade nacional, em termos 
de comunhão da mesma consciência nacional, impondo a lei uma ligação efetiva, já existente, à comunidade 
nacional, não se satisfazendo com uma simples intenção ou possibilidade de a constituir a prazo.” (Recurso de 
Apelação nº 5073/04)
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uma vida construída na República Dominicana, como trabalho, casa, família, ignorando o vício 

existente na certidão de nascimento. O princípio da nacionalidade efetiva se coaduna com o que 

Hall (s/d, p. 29) afirma: ”as culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma das 

principais fontes de identidade cultural. Essas identidades não estão, literalmente, impressas em 

nossos genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas como se fossem parte de nossa 

natureza essencial.” 

A República Dominicana é, para os envolvidos na sentença TC/168/2013, o que Scruton 

chama de reconhecimento instintivo de nação-lar:

A condição de homem exige que o indivíduo, embora exista e haja como um ser 
autônomo, faça isso somente porque ele pode, primeiramente, identificar a si mesmo 
como algo mais amplo, como um membro de uma sociedade, grupo ou classe, estado ou 
nação, de algum arranjo, ao qual ele pode então não dar um nome, mas que ele 
reconhece instintivamente como seu lar. (SCRUTON, 1986, p. 156)

A prorrogação do prazo do Programa Nacional para Regularização de Imigrantes até 

2017 foi importante por dois motivos: deu tempo para o Haiti documentar a quem tinha obrigação 

de documentar e dialogar com aqueles que antes não conseguiram os documentos necessários 

para provar a sua nacionalidade dominicana, permitindo uma melhor defesa. Apesar da República 

Dominicana ter razões para temer a perda da soberania159 não se deve perder a oportunidade de 

repensar em uma re-compreensão dos Direitos Humanos para além do positivismo clássico.

Uma interpretação que não considera a aplicação da teoria da nacionalidade efetiva neste 

caso excepcional, estaria incorrendo em violação aos Direitos Humanos, não por causa da 

Constituição de 2010 e das demais, mas porque o erro dominicano passado não pode ser 

corrigido no presente sob pena de retrocesso. É compreensível que o receio de fusão exista e, por 

isso, se deseje diminuir o número de eleitores, descendentes de haitianos, algo que, 

subliminarmente, pode-se concluir com as propostas dos partidos políticos dominicanos, 

159 A esse respeito, ressalta-se que a apropriação de um país pelo outro nada tem a ver com “diálogo intercultural”. 
Hogemann (2017, pp. 75-80), ao explicar o processo cosmopolita insurgente de Boaventura de Souza Santos, disserta 
que uma das bases para o diálogo entre culturas é o reconhecimento da incompletude e que isso pode se deparar com 
duas questões: ou uma cultura se considera completa e não queira dialogar com outras ou uma cultura que, por se 
considerar incompleta, sujeita-se à conquista cultural, seja pela absorção ou destruição. “Deve-se optar pela 
consciência da incompletude e pelo diálogo, mas unicamente se não representar uma conquista cultural, o que, 
paradoxalmente, aniquilaria a própria noção de diálogo.”
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estudados no capítulo II, que poderiam ser favoráveis à fusão, mas retirar a nacionalidade, apesar 

de ser uma medida adequada, não é proporcional, indo de encontro ao princípio da razoabilidade.

O capítulo III desta tese mostrou que filhos de estrangeiros em trânsito não seriam 

dominicanos desde 1929 e que a República Dominicana estava correta ao afirmar que, tanto 

Juliana Deguis Pierre quanto os que se encontravam na mesma situação não eram dominicanos, 

mas, porque não passar por cima da lei e reconhecer, pelo menos, até 2013, ano da sentença 

TC/168/2013, que todos os que ostentassem a nacionalidade dominicana, independentemente, de 

qualquer vício era dominicano? A República Dominicana não poderia retroagir em matéria de 

direitos humanos porque não se atentou para a falsidade da documentação apresentada, logo o 

sistema de registro de nascimento foi falho, o que fez surgir a nacionalidade efetiva dos atingidos, 

perceptível nas manifestações, em espanhol, de cartazes que lutavam pelo reconhecimento da 

dominicanidade.

De acordo com Cançado Trindade (2006, p. 45), “no domínio do novo jus gentium, não 

mais insensível à pobreza crescente, à marginalização e exclusão sociais, o Estado de Direito no 

plano já não só nacional, mas também internacional, imbuído de um sentimento inquebrantável 

de justiça, prevalece sobre a razão de Estado.” Em nome desse novo Direito Internacional é que 

normas jus cogens não podem ser quebradas, independentemente de tratados internacionais, logo, 

a falta de assinatura da Convenção do Estatuto dos Apátridas e da Convenção para a Redução dos 

Casos de Apatridia não serve como permissivo para tornar pessoas apátridas. 

Apesar da Constituição ser a norma máxima dentro do Estado, os Tratados de Direitos 

Humanos são hierarquicamente equivalentes. Ainda que não fosse, todas as Constituições 

Dominicanas contiveram dispositivo que estabelecia que eram dominicanos aqueles que já 

ostentassem essa nacionalidade, logo, a vedação do retrocesso não seria apenas com base no 

princípio de direito internacional pro homine e nem mesmo na dignidade humana, mas, na 

supremacia da Constituição, que impõe o respeito ao dispositivo aprovado pela constituinte 

dominicana que impede a retirada da nacionalidade daqueles que já são dominicanos. 

Assim, ainda que fosse favorável aos interesses da República Dominicana a não 

aceitação da teoria da nacionalidade efetiva em nome da solidariedade para com os seus 

nacionais antihaitianos, Sandel (2017, p. 289) entende que isso é reprovável, ainda que em nome 

de uma suposta proteção aos seus nacionais. Para o autor, “as obrigações de solidariedade só se 
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tornam censuráveis se nos levarem a violar um dever natural.” Por dever natural, leia-se direitos 

humanos.

Chega o momento em que é necessário romper o silêncio, do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos proteger os principais destinatários de suas normas e dos Estados repensarem a 

sua soberania para acolher o outro, retirando da pessoa humana os rótulos tratados no capítulo II: 

homo sacer, refugo, o outro, estranho, apátrida. Mas, por outro lado, não cabe apenas à República 

Dominicana o dever de proteger seres humanos sob a sua responsabilidade O Haiti também tem a 

sua parcela de culpa e a legislação haitiana não é próxima da perfeição, tal como o é a brasileira 

em matéria de direito à nacionalidade.

6.2-  O papel do Haiti na proteção dos seus nacionais 

Assim como a República Dominicana deve evoluir em matéria de direitos humanos, o 

Haiti também precisa alterar sua forma de ver a República Dominicana, respeitando a soberania 

daquele país que dele se libertou e, para tal, abandonar o desejo de fusão. Além disso, é 

necessária uma atualização da legislação constitucional a respeito do direito à nacionalidade, 

preencher as lacunas legislativas que permitem a apatridia, e para tal, pode se inspirar na Emenda 

Constitucional Brasileira nº 54/2007. 

6.2.1 – Abandonar o desejo de fusão

Segundo P. Clime (2006, p. 181), haitianos e dominicanos têm uma ideia diferente a 

respeito da fronteira, enquanto para os dominicanos, a fronteira é uma divisão social, étnica e 

religiosa, para os haitianos é um especismo tanto mais sedutor quanto maior seja o 

desenvolvimento de progresso da República Dominicana.

O Haiti carrega consigo o sentimento de que a República Dominicana lhe pertence. Os 

haitianos não têm o mesmo comportamento que têm em qualquer outro país, aonde chegam 

humildes, como qualquer outro estrangeiro necessitado de ajuda, assim, não dá para compará-los 

aos venezuelanos que chegam ao Brasil, os quais não desejam se tornar automaticamente 

brasileiros, apenas desejam sobreviver, obter alimentação, remédios e quem sabe, trabalhar. 
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Seguem alguns exemplos trazidos por Nuñez que demonstram o desprezo haitiano pela República 

Dominicana:

em Punta Cana, em Santiago e em Santo Domingo, os haitianos ilegais enfrentam a tiros 
as pessoas encarregadas de deportá-los. Em Montreal (Canadá) e em Nova Iorque, em 
2015, haitianos se manifestam pedindo o boicote ao turismo à República Dominicana. 
Em San Víctor (Moca), haitianos queimaram e profanaram a bandeira dominicana, em 
uma cerimônia de gagá. Em Barahona, estudantes haitianos se negam a cantar o hino 
nacional e, em muitos casos, solicitam chegar após às 8 da manhã para ficar isentos da 
qualquer cerimônia relacionada com a educação cívica. Em Villa Central, o professor 
Robert Batista Féliz foi apedrejado e agredido a pauladas por ter exigido que antes de 
entrar em sala de aula, os estudantes cantassem o hino nacional. Um grupo de haitianos 
agrediram aos médicos do Hospital Arturo Grullón em Santiago. (NUÑEZ, 2017, pp. 
300-1)

Apesar da vulnerabilidade social, alguns haitianos como o ex-Presidente Michel 

Martelly e o historiador Paul Joseph, desejam a fusão e isso seria, praticamente, recolonizar a 

República Dominicana, pois a colonização acontece quando um grande número de estrangeiros 

entram em um país sem o desejo de assimilação, ou seja, de absorver a cultura e passar a amar o 

novo país como sua pátria. Essa conduta é contrária a onda do movimento do pensamento 

descolonial da América Latina, pois o que se estimula é a rejeição aos resumos universais para 

tentar resolver o problema alheio, em prol de um compromisso com as mais diferentes formas de 

existência.

Uma soberania compartilhada com o Haiti levaria ao fim da República Dominicana, 

inclusive porque a quantidade de haitianos é muito maior do que a de dominicanos e já foi dado o 

primeiro passo por meio do Plano Binacional Quisqueya160. 

Segundo Nuñez (2017, p. 573), “quando se rompe um Estado, nasce o caos. Emerge o 

desejo de pertença, a necessidade de identidade. Dominicanos e haitianos representam projetos de 

sociedade completamente distintos. Os dominicanos são parte da humanidade e não estão 

dispostos a desaparecer.” O direito das nações de continuar com a sua história e não renunciar sua 

soberania deve ser respeitado, do contrário, haveria um retrocesso ao estimular o colonialismo. 

Apesar do território dominicano ser maior, a quantidade de pessoas é menor, e logo os 

160 O Plano Binacional de Quisqueya reúne um grupo de empresários dominicanos e haitianos, liderado por Juan 
Vicini Lluberes, a fim de criar quatro zonas econômicas, transformando regiões marginalizadas, estéreis e pobres em 
um modelo de desenvolvimento. A fronteira deixaria de ser um ônus para se converter em um fator de progresso. 
Apesar de Nuñez (2017, p. 543) ver esse plano como uma porta para um plano de fusão completa, essa tese discorda 
e se atém aos efeitos que uma fusão, no sentido de sucessão estatal, teria caso isso acontecesse, afinal, o desejo de 
fusão é latente nos haitianos.
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dominicanos seriam forçados a viver com pessoas que, por serem maioria, iriam impor sua 

cultura, sendo, na verdade.161

Dois intelectuais haitianos Jean Prince Mars (1876-1969) e Leslie Manigat (1930-2014) 

trouxeram o dilema: ou os dominicanos aceitam a fusão ou se enfrentariam as possibilidades da 

guerra entre as nações. Esse projeto desconsidera o apego dominicano à sua identidade.

O Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos Luis Almagro mostrou sua 

opinião favorável à fusão do Haiti com a República Dominicana ao declarar que “em uma ilha 

não pode haver dois países. Quando há uma ilha, há um só país, ainda que seja uma ilha grande 

como a Austrália”.162 Em outras palavras, ele entende que os problemas migratórios de haitianos 

é problema da República Dominicana, que será solucionado pela fusão, violando o princípio da 

não intervenção previsto na Carta da OEA.

O ex-Presidente haitiano Michell Martelli defende a eliminação de fronteira entre Haiti e 

República Dominicana para facilitar a liberdade de circulação de pessoas. Segundo o site Lo que 

se dice, haitianos veem na fusão a salvação para o seu país:

Ao falar sobre o futuro do Haiti, coincidem que está na fusão com a República 
Dominicana, e, pelo que entendem seus compatriotas e políticos, a única salvação 
possível para o Haiti é pressionar para que a comunidade internacional logre persuadir a 
parte dominicana, para que definitivamente abra a sua fronteira, para que os haitianos 
“que morrem de fome” entrem e saiam da República Dominicana sem os traumas que 
enfrentam atualmente. (LO QUE SE DICE, 2018)

Fusão é conceituada por Mazzuoli (2015, p. 530) como um meio de criação de um novo 

Estado, que ocorre quando dois ou mais Estados se unem a fim de formar um novo Estado. A 

fusão traz consequências em seis setores principais: quanto aos tratados, na nacionalidade, no 

domínio dos bens, nas obrigações relacionadas às dívidas, na legislação interna e na participação 

em organizações internacionais. Perceba, a partir de um breve explanação como a fusão traz 

161 Apesar de discordar a respeito da opinião contrária de Nuñez (2017, p. 580) ao multiculturalismo, é interessante 
trazer o seu ponto de vista. Para este autor dominicano, o multiculturalismo nega o processo de assimilação do 
imigrante. Em vez do imigrante assimilar a cultura e se adaptar ao país, o multiculturalismo estimula a não adaptação 
do imigrante e coloca a lei nacional a serviço de quem chega. 
162 MURRAY (2016), a fim de mostrar que os dizeres de Almagro está equivocado a respeito de que em uma ilha 
não pode haver dois países, exemplifica algumas ilhas que são divididas entre duas ou mais nações. A Ilha de San 
Martin, com apenas 88 km², se divide entre colônia francesa de San Martin e estado autônomo de Saint Maarten, de 
ascendência holandesa. A Ilha de Timor é dividida entre Indonésia e Timor Oriental. A Ilha de Borneo é dividida 
entre Indonésia, Malásia e Brunei. A Ilha de Nova Guiné é dividida entre Indonésia e Papua Nova Guiné.
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mudanças em dois países, que se extinguem em prol de uma nova personalidade jurídica 

internacional. 

Quanto aos tratados, o art. 8º da Convenção de Viena sobre a Sucessão entre Estados em 

Matéria de Tratados, de 1978, estabelece que o Estado sucessor não é obrigado a aceitar os 

tratados que estavam em vigor no território do Estado sucedido. Tratados políticos se extinguem, 

mas os demais podem permanecer no território do Estado que se extinguiu. Na fusão, o art. 31,1 

do citado tratado estipula que quando dois ou mais Estados se unem e formam um Estado 

sucessor, seus tratados continuam em vigor, exceto se convencionado outra coisa ou que a 

sucessão seja incompatível com o objeto do tratado.  

Nuñez (2017, p. 620) ressalta que o Haiti não cumpre devidamente com acordos 

internacionais. Acreditar que uma fusão entre Haiti e República Dominicana selaria a paz entre as 

nações, que coloraria fim às campanhas de descrédito contra os dominicanos, criando condições 

de governabilidade no Haiti “é uma ingenuidade que logo pagaremos um preço muito alto.” De 

um Estado que, geralmente, cumpre suas obrigações financeiras, a República Dominicana logo se 

veria endividada.

Quanto à nacionalidade, desaparece a nacionalidade anterior dos países em prol de uma 

nova nacionalidade comum, ou seja, em benefício de uma nova personalidade jurídica 

internacional, extinguindo os vínculos com cada Estado. Deste modo, o sucessor deve atribuir sua 

nacionalidade às pessoas que na data da sucessão detinham a nacionalidade de um dos 

antecessores. 

No que tange ao domínio dos bens, Mazzuoli (2015, p. 536) explica que “todos os bens 

que integram o domínio público do Estado são transferidos para o Estado resultante da fusão.” 

Quanto aos bens privados, há divergência, pois há que entenda que se opera a transferência e 

outros que isso é possível apenas mediante indenização.

Quanto às obrigações relacionadas às dívidas, a regra geral é que o novo Estado se torna 

responsável pelos encargos financeiros contraídos pelos representantes dos Estados anteriores, 

tendo em vista que é contrário à boa-fé que as dívidas sejam extintas. Assim, a República 

Dominicana se tornaria mais um país pobre na América Latina. 

Na legislação interna, devido à nova personalidade jurídica que surge, as leis internas de 

cada país seriam revogadas em favor da legislação do novo Estado. Povos tão diferentes seriam 

governados pela mesma lei. Já quanto a participação em organizações internacionais, a fusão leva 
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à necessidade de uma nova assinatura ao tratado fundador da organização, pois a regra é a não 

sucessão.

Fusionar os países, apesar de ser uma solução, não é o ideal. Assim como revogar a 

nacionalidade dos descendentes de haitianos não é razoável, também fere a razoabilidade buscar 

na fusão a solução, que, apesar de ser adequada, não é necessária e nem proporcional. O Haiti 

precisa abandonar a ideia de fundir-se com a República Dominicana e buscar algo mais simples: 

produzir emendas constitucionais a fim de abarcar todas as pessoas que sofreram com o conflito 

negativo de nacionalidade oriundo da sentença TC/168/2013 e a Constituição Brasileira vigente 

pode servir de inspiração.

6.2.2- Da supressão de lacunas na Constituição Haitiana 

Assim como o Haiti, o Brasil também sofreu com os efeitos do conflito negativo de 

nacionalidade, só que, ao invés de impor que a Europa mudasse suas regras legislativas (cujos 

países adotam o critério ius sanguinis), fez o que era certo: mudou a própria Constituição Federal 

para resolver a apatridia do grupo conhecido como “brasileirinhos apátridas.”

O Brasil resolveu o problema da apatridia com tamanha maestria que, hoje, é impossível 

existir algum apátrida filho de brasileiro. Não foi a adoção do critério ius sanguinis, pois o ius 

soli continua na legislação brasileira, mas apenas um requisito formal de registro que mudou o 

destino de diversas crianças. A República Dominicana merece o mesmo respeito que a Europa e 

os descendentes de haitianos merecem ter uma nacionalidade tal qual os brasileiros.

No Brasil, a Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 07 de junho de 1994, alterou o 

art. 12, I, “c” da Constituição Federal, que passou a conter a seguinte redação, a qual exigia que o 

pretenso brasileiro viesse morar no Brasil: 

Art. 12. São brasileiros:
I - Natos:
os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a 
residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela 
nacionalidade brasileira.
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A consequência desta revisão foi que os filhos de brasileiros residentes em país 

estrangeiro só poderiam adquirir a nacionalidade brasileira quando viessem a residir no Brasil e 

fizessem a opção pela nacionalidade brasileira, por meio de um processo judicial, o qual, por sua 

vez, não era rápido o suficiente para contornar os malefícios da ausência de nacionalidade.

Em contrapartida, os filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira que não viessem a residir 

no Brasil para optar pela nacionalidade brasileira, ou seja, permanecessem morando no exterior, 

não eram considerados brasileiros, e, com isso, crianças que nasceram em países como o Japão 

ou europeus, que adotam o critério de aquisição de nacionalidade ius sanguinis, se tornavam 

apátridas.

A apatridia desses filhos de brasileiros foi comum na década de 90, pois com o 

agravamento da crise econômica, descendentes de imigrantes europeus, interessados em realizar 

o caminho inverso ao de seus avós, iniciaram um movimento para a aquisição da nacionalidade 

de seus ancestrais. (MIALHE, 2003, p. 228)

Muitas dessas pessoas tinham direito à nacionalidade europeia, contudo, não 

necessariamente seus filhos a teriam, pois apenas a Itália garante o ius solis infinitamente. Assim, 

tataranetos de Espanhóis, por exemplo, não teriam direito à nacionalidade Espanhola, pois o país 

apenas garante este direito até o 4º grau. Tendo em vista a falta de proteção a essas crianças que 

não teriam direito à uma nacionalidade europeia, e nem a brasileira, devido à lacuna 

constitucional existente na Constituição Federal de 1988, foi criado o movimento Brasileirinhos 

Apátridas por pais brasileiros de pessoas nascida no exterior. 

Essas crianças eram brasileiras provisórias, possuíam um passaporte verde provisório 

que perderia a utilidade ao completarem dezoito anos de idade, quando elas se tornariam 

apátridas, a menos que fixassem residência no Brasil. 

O movimento dos Brasileirinhos Apátridas exigiu uma mudança no dispositivo 

constitucional (art. 12, I, “c”), já que a revisão de 1994 manteve a fonte do problema, fazendo 

aumentar, gradativamente, o número de crianças brasileiras apátridas. Assim, em 20 de setembro 

de 2007, foi promulgada a emenda constitucional nº 54 que reverteu a situação de apatridia por 

meio da alteração da redação do art. 12, I, “c” da Constituição Federal, que passou a conter a 

seguinte redação:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República 
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Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela 
nacionalidade brasileira.

Assim, basta que a criança seja registrada em alguma repartição brasileira competente, 

seja consulado ou embaixada, para que ela possa optar pela nacionalidade brasileira ou venha 

residir no Brasil e opte por essa nacionalidade após atingir a maioridade, ou seja, ela jamais será 

apátrida.

A Emenda Constitucional nº 54 não se preocupou apenas com as crianças que nasceriam 

após a sua edição, mas também em conceder o direito à nacionalidade àquelas que nasceram 

entre 07 de junho de 1994 (dia da promulgação da Emenda Constitucional de Revisão nº 3) e 20 

de setembro de 2007 (dia da promulgação da Emenda Constitucional nº 54) para que essa lacuna 

também fosse preenchida, retirando da apatridia todos aqueles que caíram no vácuo normativo. 

Essa Emenda incluiu o art. 95 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual possui 

a seguinte redação:

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do 
seguinte art. 95:
"Art. 95. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação 
desta Emenda Constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser 
registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de 
registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil."

Esse art. 95 resolveu a apatridia daqueles que caíram no vácuo legislativo causado pela 

Emenda Constitucional de Revisão nº 3, estruturando um modo de aquisição de nacionalidade 

que une o critério ius sanguinis, o vínculo territorial e a manifestação de vontade do titular do 

direito à nacionalidade ao condicionar a nacionalidade brasileira ao registro em repartição 

diplomática competente.

No caso dos brasileiros nascidos em países cujo critério é o ius sanguinis, a autoridade 

consular se tornou a autoridade responsável por tomar a medida necessária para a aquisição de 

nacionalidade. O registro na repartição brasileira competente tem efeitos equivalentes ao registro 

efetuado em cartório do Registro Civil no Brasil. Com a Emenda Constitucional nº 54/2007, o 

Brasil resolveu o problema dos filhos de seus nacionais corrigindo a própria Constituição e não 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art95dct
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houve histórico de processo internacional contra os países europeus por parte de brasileiros 

reclamando um direito à nacionalidade que não existia.163 

Esse exemplo brasileiro mostra que o dever de proteger os seus cidadãos é do próprio 

país e não do país aonde a criança nasceu. Se este país onde nasce uma criança filha de 

estrangeiros adota o critério ius solis há menor possibilidade de apatridia, mas se adota o ius 

sanguinis, cabe ao país de origem dos pais resolver a lacuna legislativa que impede a aquisição de 

nacionalidade. Assim como a nacionalidade é um direito humano, o direito à existência e à 

soberania são direitos intrínsecos aos Estados, não cabendo a um país querer impor a solução de 

um problema próprio a outro país e nem às organizações internacionais a interferir quando há 

possibilidade de solução doméstica para um problema de índole constitucional.

A ideia de direitos fundamentais não é estranha ao Haiti e, na Constituição vigente, estão 

estabelecidos do art. 19 ao art. 51, entretanto, nenhum deles menciona o direito ao registro de 

nascimento, o que dá a entender que o país não o entende como fundamental, algo que a prática, 

até pouco tempo atrás, comprovava.

Um país de povo tendente emigrar para sobreviver e que, quando emigra, sofre com os 

efeitos de uma xenofobia generalizada, deve garantir a dupla nacionalidade a todos aqueles que, 

devido à miséria, deixam o país e, para exercer direitos na nova pátria, se naturaliza para obter 

maior acesso aos direitos. Não deve o Haiti desproteger ainda mais quem está vulnerável.

Como mencionado no capítulo IV, a Constituição Haitiana de 1987 aboliu a 

possibilidade de dupla nacionalidade (permitida em 1983). Em 2011, este artigo foi revogado e a 

dupla nacionalidade passou a ser permitida, mas isso prejudicou pessoas que adotaram outra 

nacionalidade entre os anos de 1987 e 2011, sendo necessário que, nos moldes da Emenda 

Constitucional brasileira 54/2007, seja criada uma emenda que ampare as pessoas que caíram 

nesse vácuo normativo. A Constituição Haitiana de 1987 permite esse tipo de revisão, pois o 

procedimento de Emendas à Constituição está positivado a partir do art. 282, o qual estabelece 

que “o Poder Legislativo, sob proposta de uma das duas Câmaras ou do Poder Executivo, tem o 

direito de declarar que há razões para alterar a Constituição, com motivos para apoiá-la.” Assim, 

nasce a possibilidade constitucional para auxiliar na responsabilidade de proteger que os Estados 

têm para com os seus cidadãos.

163 Outra conduta exemplar do Brasil a fim de garantir o direito à nacionalidade foi o Decreto nº 8.757, de 10 de maio 
de 2016, que desburocratizou o procedimento de naturalização de estrangeiros, abolindo a necessidade do migrante 
renunciar a nacionalidade anterior para se tornar um cidadão brasileiro. 
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Vaz (2015, p. 43) explica que “proteger os próprios cidadãos é responsabilidade 

primária do Estado onde ocorrem as crises, e somente em caso de omissão ou incapacidade deste, 

deve a comunidade internacional assumir a responsabilidade para si.” Legale e Val (2017, p. 14), 

apontam que a proteção à dignidade humana não pode ser meramente episódica ou circunstancial, 

pois exige respeito permanente. Desse modo, como a Constituição tende a perdurar no tempo, é 

necessária essa alteração legislativa para erradicar a apatridia. 

Existem outros direitos humanos que o Haiti precisa garantir aos seus cidadãos para 

evitar a emigração, mas isso é algo que levará muito tempo, não apenas pela pobreza, mas pelo 

país, frequentemente, sofrer desastres naturais. Se, pelo menos, o Estado evitar a apatridia e 

corrigir o sistema de registro, facilitará a vida dos que emigrarem, pois não haverá mais imigrante 

indocumentado, acabando não apenas com a apatridia de direito, relacionada ao Direito 

Constitucional, mas com a apatridia de fato, relacionada à falta de meios comprobatórios de 

nacionalidade.

6.3- A Sociedade Internacional e seus deveres com o Haiti

De acordo com Guerra (2005, p. 77), os Estados não são apenas titulares de direitos, mas 

também de deveres recíprocos na ordem internacional, tais como observar normas internacionais, 

manter a boa-fé nas relações internacionais e cumprir com deveres oriundos dos direitos morais, 

como assistir a um Estado quando necessitado devido ao princípio da solidariedade. 

O dever de solidariedade se relaciona com a alteridade, de se enxergar no outro. Em 

diversos momentos da história, o Haiti cumpriu com o seu dever de solidariedade quando nem se 

cogitava existir uma Organização Internacional de direitos humanos nos moldes da Liga das 

Nações ou da ONU, mas sim, os ditames da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e 

fraternidade que o Haiti levou a sério desde a sua independência. Quando países como os Estados 

Unidos, os pertencentes à América Latina e os escravos de diferentes países precisaram da ajuda 

haitiana, o Haiti não a negou. 

Se enxergar no outro é essencial para que a cultura dos direitos humanos se enraíze tão 

profundamente que impacte na diminuição de processos perante o Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos. Para Barreto (2013, p. 66), o homem dos direitos humanos representa o 
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indivíduo universal, por isso, “reconhece a pessoa como pertencente a um mesmo gênero: “o 

gênero humano”.”

A partir da dívida de solidariedade que diferentes países têm com o Haiti, será possível 

enxergar como os vistos humanitários, o reconhecimento do refugiado ambiental e a adoção de 

um Plano Marshall para o Haiti poderão diminuir o fluxo de imigrantes para a República 

Dominicana, garantindo algo que, hipocritamente ou não, a sociedade internacional defende: os 

direitos humanos dos haitianos. Seria a oportunidade de comprovar se as críticas feitas à 

República Dominicana foram genuínas ou apenas uma forma discreta de manter os haitianos na 

Ilha de Espanhola.

6.3.1- O que a Sociedade Internacional deve ao Haiti

Apesar de toda a dificuldade, o Haiti nunca teve uma atuação tímida dentro da sociedade 

internacional, pois auxiliou escravos oriundos de outros países, quando serviu de refúgio àqueles 

que quiseram fugir da escravidão e aos que buscaram a independência em outros países latinos e 

foi essencial no ganho de terras e na independência norte-americana. Em contrapartida, o Haiti 

nem sempre recebeu a gratidão merecida. Sandel explica como os malefícios causados a um país 

podem gerar dívidas morais:

As obrigações de solidariedade apontam em duas direções, de dentro para fora e de fora 
para dentro. Posso ter para com meus companheiros algumas responsabilidades especais 
relativas às comunidades às quais pertenço. Mas posso ter outras tantas para com aqueles 
com os quais minha comunidade tem uma história de dívida moral, como a relação dos 
alemães com os judeus ou dos brancos americanos com os negros. Desculpas e 
indenizações coletivas por injustiças históricas são bons exemplos de como a 
solidariedade pode criar responsabilidades morais para com comunidades além das 
nossas. Reparar os erros do passado de nosso país é uma forma de afirmar a nossa 
lealdade a ele. (SANDEL, 2017, p. 287) 

Os haitianos auxiliaram os Estados Unidos na luta pela independência. Entre setembro e 

outubro de 1779, negros haitianos libertos combateram nos Estados Unidos, sob mando dos 

generais franceses, e derrubaram a fortaleza inglesa em Savannah, Geórgia. Graças ao Haiti, 
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Louisiana e Texas são, hoje, territórios norte-americanos, pois Napoleão e Carlos IV, Rei da 

Espanha, por meio do Tratado de San Idelfonso, negociaram que tais territórios passariam para 

Napoleão, mas a rebelião negra impediu que isso acontecesse. Do contrário, o Império francês se 

estenderia até a Louisiana e o território não passaria ao domínio norte-americano. (GUTIERREZ 

MONTES, ALVAREZ MILÁN, 1997, p. 27).164

O Haiti sempre mostrou empatia pelos seus semelhantes, ou seja, por aqueles que 

padeciam em outros locais, tais como escravos. Fischer (2003, p. 26) menciona o Decreto de 

1.818 no qual Dessalines se engajou em uma luta contra a escravidão: “Considerando que há um 

grande número de negros nativos e pessoas de cor que estão sofrendo nos Estados Unidos uma 

falta de dignidade e pretendem retornar, declaro que será enviado à América $40 por cada 

indivíduo se eles retornarem ao país de origem.”

O Haiti sofreu com o desprezo da sociedade internacional, principalmente no setor da 

economia. A Europa e os Estados Unidos se recusavam a reconhecer a soberania do Haiti e um 

dos efeitos do não reconhecimento de Estado é não celebrar tratados com ele. Verberaram a ideia 

de negros se governarem e ficou famosa a forma como Thomas Jefferson, Presidente do Estados 

Unidos, se referiu a Toussaint L`Ouverture e seus partidários: “canibais da horrível república”. 

Quando havia algum comércio entre Haiti e Estados Unidos, as relações de troca eram desiguais. 

Foi o começo da exploração haitiana devido às vendas a preços irrisórios.

Entre 1806 e 1820, primeira fase do governo republicano, o Haiti sofreu um “bloqueio 

econômico por parte das potências imperialistas pelo fato de o considerarem um mau exemplo 

para suas colônias.” (TARDIN, 2015, p. 77) França, Inglaterra, Estados Unidos e Espanha 

praticaram o bloqueio econômico até o fim do pagamento da dívida com a França.

Segundo Gates Jr. (2014, p. 245),”as outras nações exploravam o Haiti, recusando-se a 

tratá-lo com justiça. Desesperados, os haitianos não tinham opções senão aceitar as transações 

irrisórias que conseguiam obter.” A França ameaçou o bloqueio dos portos haitianos se o país não 

pagasse reparações aos antigos proprietários das plantations. O Haiti, sem aliado militar, estava 

sem saída e teve que pagar, entre 1825 e 1947, mais de um bilhão de dólares em troca do 

reconhecimento formal de sua independência. 

164 Seitenfus (2014, p. 49) explica que a vitória na guerra da independência pelo Haiti massacrou o exército de 
Napoleão Bonaparte, o que levou a Paris ceder aos Estados Unidos sua colônia na Loisiana, vendida, em maio de 
1803, por US$ 15 milhões.
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Apenas em 1862, os Estados Unidos reconheceram o Haiti como soberano porque o 

Presidente Lincoln queria enviar para lá alguns escravos libertos. Por outro lado, quando da 

ocupação americana, líderes haitianos, sedentos de poder, ajudaram estrangeiros, reprimindo o 

seu próprio povo, sufocando o crescimento de instituições democráticas. Nestes termos, Baptiste 

(2016, p. 577) lamenta o fato de que não houve no Haiti a consolidação de instituições políticas 

democráticas e nem de uma estrutura capaz de trazer emprego e renda para os haitianos.

Apesar da bandeira democrata, os Estados Unidos apoiaram o governo do cruel ditador 

Françóis Duvalier, pelo fato deste se opor ao regime comunista cubano. Entretanto, em 1991, o 

Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução nº 2/91, que solicitava o congelamento dos 

haveres do Governo do Haiti, em nome da defesa da democracia devido ao golpe contra o 

Presidente eleito Jean-Bertrand Aristide. Foi solicitado que organismos regionais internacionais, 

como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, suspendessem programas em prol do Haiti. 

No entendimento de Ramos (2015, p. 209), a Resolução nº 2/92, do mesmo Conselho, 

endureceu o bloqueio ao estipular “medidas de monitoramento do embargo comercial, com 

pedido aos Estados que negassem acesso a portos cargueiros e aviões que não respeitassem as 

medidas da OEA.” Foi solicitado o congelamento dos haveres haitianos nos países da região, que 

os representantes dos países da Organização dos Estados Americanos em organismos financeiros, 

como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, agissem conforme as medidas 

sancionatórias.165 

Em 1994, a Organização das Nações Unidas promoveu um novo embargo que fez com 

que as exportações caíssem 40%. Entre 1992 e 1994, a economia retrocedeu 30% e a receita do 

governo caiu a metade. (FREIRE, 2010) O embargo não arruinou apenas o Haiti, mas a vida de 

todos os nacionais daquele Estado. Quando se fala em bloqueio econômico, pensa-se em números 

e estatísticas, mas por trás desses números, há seres humanos que padecem.166  

165 Ambas as Resoluções ocorreram em retaliação ao golpe que retirou do poder o Presidente democraticamente 
eleito, Jean Bertrand Aristide. Entretanto, em 1957, o golpe militar que fez Paul Magloire renunciar à presidência em 
favor do ditador haitiano Françóis Duvalier, foi apoiado pelos Estados Unidos. Apesar de Duvalier ter sido eleito em 
1957, o golpe ocorreu quando ele fraudou a sua reeleição em 1961.
166 O bloqueio econômico de 1991 resultou na queda da exportação, que, em 1994, caiu 40%. Parte da economia 
haitiana dependia da indústria têxtil e das maquiladoras, que são as indústrias que montam os produtos para serem 
exportados, que fabricavam bolas de beisebol, equipamentos elétricos simples, brinquedos. Freire (2010) menciona 
que “segundo relatórios da ONU, em meados dos anos 80, as maquiladoras empregavam 80 mil pessoas. Em 1990, 
existiam 252 maquiladoras, com apenas 46 mil trabalhadores. Em 1995, eram 44 empresas com 6.000 empregados.”  
Essa situação melhorou em 2008, quando as maquiladoras empregaram 20.000 haitianos. 
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Não apenas os Estados Unidos foram beneficiados pelo Haiti, pois a aproximação com 

as colônias da América Ibérica foi importante para a libertação destas.167 Pelo fato de Pétion ter 

oferecido a parte Sul do Estado para que Simón Bolívar, o qual sofrera um atentado na Jamaica, 

Francisco Miranda, Francisco Javier Mina, comprometido com a independência do México, e 

outros elaborassem estratégias revolucionárias é que outros países da América Latina se tornaram 

independentes. No Haiti, tiveram apoio material e espiritual para a revolução dos demais países.

Em Petión e no Haiti, Bolívar encontrou luzes que iluminaram melhor o panorama 
revolucionário da Nova Granada. Recebeu homens, barcos, armas, dinheiro e Petión lhe 
ajudou com o firme propósito de contribuir ao ideário libertário na América (...). Com 
respeito à ajuda recebida, Bolívar disse: “busquei refúgio em uma ilha estranha e fui 
sozinho à Jamaica, sem dinheiro e sem esperanças. Venezuela e Nova Granada estavam 
perdidas e, sem embargo, me atrevi a pensar em expulsar os seus tiranos. Me receberam 
a Ilha de Haiti. O magnânimo presidente Petión me concedeu sua proteção e debaixo de 
seus auspícios, preparei uma expedição que contava com trezentos homens que, com 
valentia, patriotismo e virtudes, igualavam aos companheiros de Leonidas.” 
(LEPKOWSKI, 1998, p. 227)

Se não fosse o apoio armamentista e o exílio dado a Bolívar, os países da Gran 

Colômbia não se tornariam independentes, porém, segundo Wesley, “essas nações provaram ser 

tão ingratas quanto os Estados Unidos. Bolivar não convidou os haitianos para participar do 

Congresso Anfictiónico que convocou no Panamá em 1826, o qual tinha como objetivo, segundo 

Seitenfus (2014, p. 52), a integração da América Latina, algo tão importante para o Haiti, que 

buscava aproximação dos países. “Esse episódio marca a definitiva marginalização do Haiti nos 

assuntos continentais. Fecha-se, assim, o círculo em torno da turbulenta República negra e tem 

início 200 anos de solidão haitiana nas relações internacionais.”  

Um dos ministros de Bolívar afirmou que o Governo da Colômbia via com repugnância 

a ideia de tratar o Haiti com a mesma etiqueta que mantém com as nações civilizadas. De fato, 

Bolívar nem sequer estendeu o reconhecimento diplomático ao Haiti.” O reconhecimento 

diplomático foi feito pela Venezuela, pátria de Simón Bolivar, apenas em 1894.

167 A aproximação haitiana das colônias da América Ibérica foi uma tentativa de sobreviver em uma sociedade 
internacional que desprezava o país. Foi a união entre a lógica da solidariedade e a da sobrevivência. Bolívar estava 
deprimido e escreveu para Pétion solicitando auxilio, cuja resposta era aguardada como, nas palavras de Bolívar, “o 
último ato de minha vida política.” A resposta de auxílio foi positiva. A única exigência que o Haiti fazia é que, uma 
vez alcançada a independência, a escravidão fosse abolida, porém, a promessa foi descumprida devido ao medo do 
contágio da violência ocorrida em Santo Domingo. (SEITENFUS, 2014, pp. 51-2)
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O Haiti não apenas serviu de exemplo, como auxiliou na independência dos países do 

continente americano por ser o porto seguro dos revolucionários de ilhas como Jamaica, Granada, 

Martinica, Porto Rico e Cuba. Conforme informações colhidas por Seitenfus (2014, p. 53), Cuba, 

Jamaica e Brasil sussurravam elogios ao Haiti, mas isso foi sufocado pelos escravocratas, 

tamanho o isolamento perpetrado por nações que pelo Haiti, um dia, foram ajudadas.

Todas as condutas supracitadas perpetradas pelos Estados Unidos, Inglaterra, França, e 

países latino-americanos que culminaram no isolamento dentro das relações internacionais, a 

falta de reconhecimento da soberania e os bloqueios econômicos empurraram o Haiti à falência. 

Hoje, esses países condenam a República Dominicana por tentar conter a imigração ilegal, mas 

por traz do discurso democrático querem impor um novo isolamento dos haitianos, a fim de que 

eles não deixem a Ilha de Espanhola. Isso não é o correto em um mundo que caminha para a 

solidariedade transnacional. 

Toda a sociedade internacional deve se reger pelo princípio da prevalência dos Direitos 

Humanos, da não indiferença e da solidariedade. O Brasil, assim como pode servir de exemplo 

para o Haiti quanto à Emenda Constitucional nº 54/2007, que resolveu os casos de apatridia, 

também pode ser parâmetro para a sociedade internacional por ter implantado, em 2012, o visto 

humanitário para os haitianos. 

6.3.2- Por um alargamento do conceito de refugiado e o visto humanitário

De acordo com Murray (2016), “não podemos tapar o sol com um dedo: apesar dos 

acalorados discursos de solidariedade de diversos países, em apoio ao povo haitiano, na prática 

terminam os rechaçando e fechando-lhes as portas, como é o caso dos países do CARICOM, 

França e Estados Unidos.” Os países, percebendo um possível colapso do Haiti, querem usar a 

República Dominicana como terreno de contenção, a fim de evitar massivas imigrações haitianas.

O Haiti dá medo, pois o mundo teme aqueles que transpuseram o limite do humano e 

que resistem ao insuportável, sobretudo se, historicamente, o preconceito racial fez crer que eram 

inferiores à raça colonizadora. Até hoje os haitianos são figuras peculiares em relação ao planeta, 

conforme tratado por Albuquerque Junior:

O Haiti e os haitianos, assim como a maior parte dos países e dos imigrantes e 
refugiados africanos, parecem constituir uma parte da humanidade que vive na condição 
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de estranha em relação ao resto do mundo. Eles vivem situações de extremo abandono, 
descaso, miséria, violência, exploração, fome, em situações de nomadismo forçado, sem 
nacionalidades, sem papéis, sem nome. Eles constituem uma boa parte da humanidade 
que parece não ter existência, que parecem ser estrangeiros em relação ao próprio 
planeta e à própria humanidade. (...) Eles são os sem classe, os desclassificados do 
mundo, aqueles para os quais nenhuma parte do planeta parece guardar lugar, aqueles 
que não são bem-vistos, bem-vindos ou bem-ditos, bem tratados, bem recebidos em 
lugar nenhum da Terra. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2016, p. 129)

É necessário mudar esse paradigma, retirar todos os rótulos trazidos pelo autor acima e 

vê-los como os seres humanos que são, dignos de sonhar com uma vida melhor e lutar por isso 

em outro Estado. Sob discursos de proteção e democracia, intervenções foram feitas tanto no 

Haiti como na República Dominicana, porém não se pode ignorar o que Alvarez (2007) alertou: 

propósitos humanitários podem servir de pretexto para intervenções cujos reais motivos sejam 

econômicos ou políticos. Na realidade, foram propósitos econômicos e políticos benéficos para 

os próprios países interventores que estimularam as intervenções no Haiti. Que tal se os 

propósitos humanitários fossem utilizados para beneficiar o haitiano a partir da tomada da própria 

responsabilidade sobre essas pessoas?

A melhor forma da sociedade internacional ajudar o Haiti não é acirrar ainda mais o 

conflito com a República Dominicana a fim de deixar os haitianos ilhados na Ilha de Espanhola, 

mas sim a maior adesão na legislação dos vistos humanitários, tendo em vista que os haitianos 

tentam emigrar para diferentes países e o Brasil é um dos destinos, o qual passou a receber 

muitos haitianos desde o terremoto de 2010.168 

Haitianos não são considerados, na prática, refugiados nos termos do Estatuto dos 

Refugiados, afinal, não sofrem perseguição de seu Estado por questão de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Delgado (2017, p. 13) alerta que o não 

reconhecimento da migração haitiana como forçada é “negar a recuperação da dignidade deste 

grupo, que tem passado por situações adversas desde a sua terra natal, o que atingiu proporções 

sem precedentes após o terremoto.” O refúgio não é um favor ou bondade, e, de acordo com 

Guerra e Costa (2018, p. 2010), “não é um instituto jurídico que nasce da vontade de um Estado 

soberano de ofertar proteção a um cidadão estrangeiro que se encontra em seu território. É tão 

somente o reconhecimento de um direito pré-existente à demanda formal do indivíduo.”

168 Dutra (2016, p. 163) levantou dados quantitativos a respeito da imigração haitiana no Brasil. Até 2010, a 
quantidade de haitianos no território brasileiro era inexpressiva. “Em 1940, viviam no Brasil 16 haitianos; em 1950, 
21; em 1960, 159; em 1970, 90; em 1980, 127; em 1991, 141; em 2000, 15; em 2010, 36 pessoas; em 2014, 30.000 
haitianos viviam no Brasil.
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Tal como a mudança constitucional advinda da Emenda nº 54/2007 pode servir de 

exemplo para o Haiti para o preenchimento de todas as lacunas existentes quanto ao direito à 

nacionalidade, mais uma vez o Brasil pode ser exemplar para a sociedade internacional que, ao 

invés de impor apenas à República Dominicana o dever de proteção ou pensar em novas 

intervenções no Haiti, tomará para si, também, o dever de proteger os haitianos, fornecendo-lhes 

um país como lar quando eles precisam. Como explana Albuquerque Junior, os haitianos não 

desejam muita coisa:

Eles não se importam de ser classificados, não importa que classificação venham a 
receber, em que gaveta categorial eles serão alojados. O que querem é deixar o limbo em 
que vivem. Eles querem deixar de perambular como fantasmas, como figuras 
fantasmagóricas, quem ninguém mira, a quem ninguém dirige a palavra, a não ser para 
agredir, reclamar. (ALBUQUERQUE JR, 2016, p. 129)

Em outras palavras, o haitiano quer apenas um espaço e alguma oportunidade para se 

desenvolver e sobreviver. Não almeja a riqueza, como muitos que migram para uma nação rica 

em busca de melhores condições de vida. Sabendo disso, o Brasil, por meio do Conselho 

Nacional de Imigração emitiu a Resolução nº 97, de 12 de janeiro de 2012, que trouxe o visto 

humanitário específico para haitianos. Nos termos da Resolução, ela “dispõe sobre a concessão 

do visto permanente previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a nacionais do 

Haiti.”169

O visto humanitário170, concedido pelo Ministro das Relações Exteriores, permite que 

haitianos estudem e trabalhem no Brasil, obtenham o Cadastro de Pessoa Física (CPF), Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e tem a durabilidade de cinco anos. A quantidade da 

concessão de visto humanitário era limitada a 1.200 por ano, mas a Resolução Normativa nº 102, 

169 A lei nº 6.815/1980 se refere ao Estatuto do Estrangeiro, revogado pela Lei nº 13.445/2017, conhecida como a Lei 
de Migração. Tendo em vista que o foco do presente item é o quão exemplar é o visto humanitário e o quanto ele 
pode auxiliar os haitianos em diversos países, não será enfatizada as críticas esta nova lei sofreu por não ter dado 
tanta ênfase a este tipo de visto. 
170 Nos Estados Unidos, existe algo semelhante ao visto temporário, que é o Status de Proteção Temporária (TPS), 
que permite que pessoas de determinados países que já estão nos Estados Unidos lá morem e trabalhem legalmente, 
devido ao Documento de Autorização de Emprego Temporário (EAD), por um período que pode variar entre seis e 
dezoito meses. O Haiti está incluído dentre esses países, pois os que recebem a designação de TPS, geralmente, 
sofrem de condições perigosas que impedem um cidadão retornar para sua casa. Para receber a qualificação de TPS, 
o país precisa possuir uma das seguintes condições: estar em guerra civil ou conflito armado em andamento; desastre 
natural, como furacões, terremotos ou doença; outra circunstância extraordinária. O TPS se assemelha ao visto 
humanitário, mas com ele não se confunde, pois além do lapso temporal de até dezoito meses, não é uma forma de 
receber o status de residência permanente. Em 03 de outubro de 2018, o Tribunal Distrital do Norte da Califórnia 
ordenou que o TPS deve ser rescindido para o Sudão, Nicarágua, Haiti e El Salvador. Os nacionais desses últimos 
países terão proteção até 09 de setembro de 2019. (USCIS, 2018)
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de 26 de abril de 2013, retirou essa limitação, e passou a permitir a concessão desse visto por 

consulados brasileiros em outros países, como Peru, Equador, Bolívia e República Dominicana. 

O prazo de cinco anos poderia ser convalidado desde que o nacional haitiano 

comprovasse a sua situação laboral no país. Com a prorrogação do prazo, poderia o haitiano, de 

acordo com o art. 12, II, “b”, naturalizar-se brasileiro, pois qualquer estrangeiro residente no 

Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal pode requerer a nacionalidade 

brasileira. Desse modo, de acordo com a vontade do haitiano, este poderia se livrar, para sempre, 

de uma nacionalidade que não lhe trouxe proteção alguma.

O parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 97 explica que as razões humanitárias a que 

se refere a legislação são as “resultantes do agravamento das condições de vida da população 

haitiana decorrente do terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 2010”, o qual matou 

mais de 220 mil haitianos e que, até 2014, 1,5 milhão de pessoas permaneciam desabrigadas. 

Em 19 de novembro de 2018 foi publicada a Portaria Interministerial nº 17 do Ministério 

da Justiça que alterou o art. 5º da Portaria Interministerial nº 10 que passou a contar com a 

seguinte redação: “O nacional da República do Haiti e o apátrida que resida no Haiti poderão 

apresentar requerimento de autorização de residência para acolhida humanitária perante uma das 

unidades da Polícia Federal até 20 de novembro de 2019.” Ou seja, o Brasil avançou ainda mais 

em matéria de proteção, uma vez que não pensou apenas no haitiano, mas também no apátrida 

que vive no país, inclusive algum suposto atingido pela sentença TC/168/2013 que não obteve 

êxito na aquisição da nacionalidade haitiana e na dominicana. Por ser um dado recente, ainda não 

há como avaliar se essa portaria beneficiou algum apátrida atingido pela mencionada sentença do 

Tribunal Constitucional Dominicano. 

Após 2010, outros desastres ambientais assolaram o país. Em 2016, o Haiti foi atingido 

pelo furacão Mathew, classificado como uma tempestade de categoria 4, que matou 900 pessoas. 

Em outubro de 2018, o Haiti sofreu outro terremoto, dessa vez, com magnitude de 5.9, apenas 1.1 

ponto a menos do terremoto de 2010, de magnitude 7 na escala Richter. O terremoto de 2018 

matou em torno de vinte pessoas e deixou 7.883 famílias precisando de ajuda humanitária devido 

à destruição de suas casas e ferimentos. (AGÊNCIA EFE, 2018) 

Como se pode verificar, os haitianos sofrem ataques por todos os lados, do próprio 

Governo, da sociedade internacional da natureza. Eles, tanto quanto qualquer outro refugiado, 

estão carentes de proteção. Segundo Delgado (2017, p. 16), “estender o conceito de refugiado de 
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modo a abarcar pessoas com necessidades similares, ou, até mesmo, maiores de proteção, é 

apenas o próximo passo para devolver-lhes sua humanidade.”

O defeito da Resolução nº 97 foi ter durado pouco tempo. Ela vigoraria por um prazo de 

dois anos, podendo ser prorrogado, porém, ela apenas foi prorrogada, por meio da Resolução 

Normativa CNIg nº 123, até 30 de outubro de 2017. Essa Resolução, apesar do baixo alcance 

inicial, pois apenas 1.200 vistos humanitários era pouco, levava em consideração um princípio 

básico da solidariedade humana: o non refoulement, cuja tradução é não-devolução, “por meio do 

qual os Estados estão proibidos de devolver o solicitante de refúgio ou o refugiado para território 

no qual sua vida ou integridade física estejam em risco.” (NEGRI, LEITE, 2018, p. 36) 

As intervenções sofridas jamais solucionaram o caos haitiano, seja a norte-americana em 

1915, seja a Minustah, entre 2004 e 2017, porque a gravidade do problema não será contornada 

com ocupações, mas com uma união de forças que comportaria uma atitude de dentro para fora, 

por meio da incorporação do visto humanitário nas legislações internas. Com o tempo, o visto 

humanitário prorrogado poderia levar ao lapso necessário para um processo de naturalização, 

assegurando a efetiva vinculação do indivíduo ao novo país.  

Outro passo que a sociedade internacional pode dar em direção ao avanço da proteção 

dos haitianos (neste caso, não apenas de haitianos, mas de qualquer pessoa oriunda de um país 

que venha a sofrer desastre ambiental) é a adoção da proteção ao refugiado ambiental, um 

instituto que que vem ganhando destaque. Guerra e Costa (2018, p. 211) contam que a figura do 

refugiado ambiental se popularizou em 1985 e se referia à pessoa forçada a abandonar seu 

território devido a uma grave interrupção ambiental que comprometeu sua existência e qualidade 

de vida. De acordo com Silva, os haitianos se encaixariam na categoria de refugiados ambientais:

Mesmo que os motivos que tenham ensejado o processo migratório decorram de 
interesses pessoais, familiares, sociais, condições econômicas etc., desde que haja um 
motivo preponderante que se vincule à degradação substancial das condições do 
ambiente em que viviam, estar-se-á diante de migrantes ambientais. (SILVA, 2017)

 

Em âmbito internacional, existe o Projeto Internacional sobre o Estatuto Internacional 

dos Deslocados Ambientais, elaborado por um grupo de juristas da Universidade de Limonges, 

na França, o qual não se restringiria a um âmbito regional específico e permitiria a adesão de 

todos os países, sem discriminação. (GUERRA e COSTA, 2018, p. 214) 
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É necessário que haja uma mudança de postura da comunidade internacional, na qual os 

países querem “resolver” os problemas dos outros por meio da intervenção, quando algo mais 

eficaz pode ser feito, que é começar a mudança por meio da legislação interna para receber 

aquele que sofre. Se há um problema em um Estado, que não garante os direitos humanos de seus 

cidadãos, a primeira conduta pensada não deveria ser a intervenção, mas como a própria 

legislação poderia ajudar pessoas violadas em seus direitos humanos e elaborar políticas públicas 

para acompanhar o avanço legislativo, a fim de proteger aquele indivíduo que está morrendo de 

fome, de sede, de frio, de doença, mas que encontra uma força, quase que sobrenatural, para 

implorar socorro, atravessando a fronteira.

Ainda que o visto humanitário e o reconhecimento do refugiado ambiental não 

solucionem toda a violação de direitos humanos existente no Haiti, podem ser o caminho para 

acabar com a imigração ilegal haitiana que, de a única alternativa para sobreviver, passaria a ser a 

opção apenas daquele que desconhece seus direitos ou que, sorrateiramente, teima em 

permanecer ilegal. Ao adotar o visto humanitário, todo haitiano poderia emigrar legalmente para 

qualquer país que o adotasse, o que beneficiaria o país receptor eis que teria controle de quem 

chegasse em seu território. Como mencionado no item anterior, são muitos os países que 

possuem o dever moral de solidariedade para com o Haiti e, por isso, deveriam seguir o exemplo 

brasileiro.

A única coisa que a sociedade internacional não pode fazer é continuar a agir como se a 

imigração não existisse, se qualquer estrangeiro pobre fosse um ladrão de oportunidades dos 

nacionais, se o a flexibilização das políticas migratórias fosse apenas um problema “de outro 

Estado, mas não meu”. O problema do Haiti é de todos. 

Tendo em vista a possibilidade de extensão do rol de direitos humanos, os quais não 

constituem um rol taxativo, mas um arcabouço de normas e princípios pronto para ser ampliado, 

somado ao fato de que direitos humanos são históricos, pois surgem de acordo com a evolução 

social, já está na hora de proteger o refugiado por questões ambientais e humanitárias, e de, em 

vez de fecharem fronteiras e tornarem ainda mais rigorosas as leis de migração, que os países 

entendam a importância do visto humanitário e o inclua em sua legislação interna. Para 

Hogemann (2017, p. 64), será necessária uma transformação social radical que exija uma reforma 

do ser humano, até porque o Estado, em si, não é um ente dotado de vontade própria, visto que 

apenas a tem os seres humanos. 
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Uma sociedade autônoma exige a existência de indivíduos detentores de autonomia, mas 
que necessariamente tenham uma visão para além de seus pequenos mundinhos, que 
reflitam e deliberem em conta o outro como seu semelhante e ao mesmo tempo, como 
ser único e irrepetível participante do mundo. (...) A escolha por uma sociedade 
autônoma e justa, na qual os indivíduos autônomos sejam livres e iguais e que vivem em 
reconhecimento recíproco não se dará tão somente por conta de uma simples operação 
mental, mas também e principalmente pelo afeto. (HOGEMANN, 2017, p. 63)

 

O mero reconhecimento jurídico por meio do visto humanitário que, automaticamente, 

acabaria com a imigração ilegal, não resolveria o problema do haitiano recém-chegado. Serão 

necessárias políticas públicas e uma mentalidade inclusiva por parte de cada pessoa a fim de 

empregar o haitiano, de tratá-lo com respeito à sua dignidade, a fim de que ele não fuja de um 

tormento para um novo. Por parte do haitiano, este precisa tentar se adaptar à nova pátria, ou, 

pelo menos respeitar, ao contrário do que, algumas vezes, acontece na República Dominicana, 

mas a partir do momento em que se dilui a responsabilidade pela migração haitiana, até mesmo o 

rancor entre os dois países diminuirá, pois, pelo menos, a tensão migratória na Ilha de Espanhola 

perderá força. 

Tomar para si a responsabilidade, fazer o que está ao próprio alcance para incluir o 

outro, é melhor do que impor deveres a outros Estados. Esses deveres de solidariedade existem, 

mas antes de cobrar algo de um país, é preciso avaliar o que é possível ser feito, dentro do  

próprio território, para que os direitos humanos sejam não apenas respeitados, mas também  

promovidos. 

6.3.3- Um Plano Marshall para o Haiti

Se os Estados entenderem que alterar a legislação interna para incorporar o visto 

humanitário e proteger o refugiado ambiental pode lhes trazer mais malefícios do que benefícios 

e concluírem que é melhor ajudar os haitianos dentro do Haiti, uma outra opção é o que, após o 

terremoto de 12 de janeiro de 2010, o Diretor-Geral do Fundo Monetário Internacional, 

Dominique Strauss-Kahn, sugeriu: um plano de reconstrução nos moldes do Plano Marshall.171

171 “Minha crença é de que o Haiti, que tem sido incrivelmente atingido por diferentes fatores, a crise da alta do 
preço dos alimentos e dos combustíveis, depois o furacão, então o terremoto, precisa de algo grande. Não apenas 
uma ação fragmentada, mas algo muito maior para lidar com a reconstrução do país: um tipo de Plano Marshall é o 
que precisamos implementar agora no Haiti.” (BBC, 2010)
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Após a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, a Europa estava devastada 

economicamente e destruída e os Estados Unidos estava crescendo industrialmente, o que levava 

a necessidade da ampliação de seus mercados externos e suprimento de matéria-prima. A outra 

vencedora da Guerra, União Soviética, vizinha dos fragilizados países europeus, adotou uma 

política expansionista que poderia implicar na destruição de relevantes mercados consumidores e 

fornecedores. O Plano Marshall, assim nomeado em homenagem ao seu idealizador, George 

Catlett Marshall, não teve objetivo humanitário, mas foi uma estratégia. 

O retardamento da reconstrução da Europa estimularia crescente insatisfação de suas 
populações, rudemente empobrecidas, e propiciaria um grande campo de cultura para as 
ideias e investidas extremistas. Reconhecia-se, ainda, a impossibilidade do 
restabelecimento do comércio internacional, sem a decisiva cooperação da parte 
ocidental do continente europeu, onde se situavam cerca de 300 milhões de produtores e 
consumidores, de considerável poder aquisitivo. (SIMONSEN, 1946, p. 17)

Assim, diante de uma realidade que aterrorizava os Estados Unidos e que lhe seria 

economicamente fatal, a política internacional americana lançou o Plano Marshall, que totalizou 

o aporte de 18 bilhões de dólares, para reestruturar a Europa que atingiu os objetivos, pois 

reestruturou, rapidamente, fatores básicos de suas indústrias tal como era antes da Guerra: com 

capacidade de se sustentar social e politicamente e capaz de se defender contra invasões políticas 

e militares soviéticas.172 

Este plano vigorou entre 1947, quando o General Marshall173 foi nomeado Secretário de 

Estado do governo norte-americano, e 1951. De acordo com Murad (2000, p. 05), “grande parte 

(dos bilhões) foram pura e simplesmente doações, não se esperando ou exigindo pagamentos. 

Com isso, em cerca de uma década, quase todos os países da região encontravam-se em 

desenvolvimento, competindo no mercado internacional.” Hogan (2005, p. 445) classifica o 

Plano Marshall como uma das políticas de maior sucesso lançada pelos Estados Unidos porque 

além de conseguir aliados dos quais necessitavam e que, ao mesmo tempo, precisavam deles, 

172 Foi levantada a possibilidade da América Latina participar do Plano Marshall para auxiliar a Europa, financiando 
as suas próprias exportações, entretanto, houve impossibilidade material. Nas palavras de Simonsen (2017, p. 19), 
“tal sacrifício significaria para muitos dos países da América Latina o mesmo que solicitar a um operário, que recebe 
um salário já insuficiente para manter as necessidades imprescindíveis de sua família, que trabalhe, gratuitamente, 
alguns dias por mês para a reconstrução de habitações de ricos destruídos por uma calamidade pública, sob a 
alegação de que, uma vez reinstalados, ficariam em melhores condições de manter o ritmo anterior do trabalho.”
173 Quando o General Marshall lançou as bases do Programa de Recuperação Europeia (Plano Marshall), ele 
discursou com essas palavras: “A assistência não deve ser de forma fragmentada à medida em que várias crises se 
desenvolve e deve ser proporcionar a cura, e não ser um mero paliativo.” (CARMENT e SAMY, 2017) 
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conteve o expansionismo soviético, estabilizou a economia europeia, reavivou a produção e o 

progresso levou à reorganização industrial e à reintegração econômica. 

Não é difícil entender o porquê de, até hoje, um Plano Marshall não ter sido implantado 

no Haiti: o Haiti não representa um mercado potencial como a Europa o era para os Estados 

Unidos, entretanto, este plano já foi cogitado para além da Europa pelo o ex-Vice-Presidente 

Albert Gore, que idealizou, nos anos 90, um Plano Marshall a nível global para, dentre outras 

finalidades, salvar o meio-ambiente, promover tecnologias menos tóxicas e criar indicadores para 

avaliar o impacto ecológico e chegou a ser discutido em Washington, quando setores 

representantes da diáspora haitiana nos Estados Unidos e Canadá apoiaram a ideia, afinal 

vislumbraram que isso conteria a diáspora.

Uma vez que o país esteja mais reconstruído e com as oportunidades, outrora cortadas 

após tantos bloqueios econômicos, haitianos que emigraram, poderiam retornar ao seu país. 

Mederly, Novácek e Armand (2008, p. 35) entendem que graças ao lobby da diáspora haitiana, o 

Haiti foi visto como um bom projeto piloto para um novo Plano Marshall.” Em 2005, 

celebridades como Bono Vox, Sir. Bob Geldof, Muhammad Ali e o ex-Vice-Presidente Albert 

Gore apoiaram a ideia de um Plano Marshall para o Haiti, logo, havia uma real chance para a 

implementação. 

Há a impressão errônea de que o país recebe tantas doações que o valor poderia chegar 

ao valor do que o Plano Marshall garantiu à Europa, entretanto, nem toda doação chega a quem 

realmente precisa. Seitenfus (2014, p. 268) menciona que apesar de que a ajuda externa ao Haiti 

ter triplicado entre 2009 e 2010, passando de 1,12 para 3,27 bilhões de dólares, esse valor é quase 

14 bilhões de dólares a menos do que recebeu a Europa na vigência do plano, logo, 3,27 bilhões 

de dólares é pouco para o nível de necessidade do Haiti.

Em otimista e oficial Relatório, apresentado por Ban Ki-moon ao Conselho de 
Segurança da ONU, em outubro de 2012, fica reconhecido que dos supostos US$ 5,78 
bilhões oferecidos no período de 2010-2012 pelos doadores bilaterais e multilaterais, um 
pouco menos de 10% (556 milhões) foram entregues ao governo haitiano. Vale dizer que 
tanto as doações privadas nacionais quanto os recursos de origem pública são utilizados 
pelos governos dos Estados doadores para cobrir os gastos de sua própria intervenção no 
Haiti. Assim, por exemplo, mais de US$ 200 milhões em doações privadas dos cidadãos 
dos Estados Unidos serviram para financiar o transporte e a permanência dos soldados 
norte-americanos no Haiti logo após o terremoto. (SEITENFUS, 2014, p. 269)
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Determinados fundos deveriam ter natureza específica. O Haiti já contou com diversos  

projetos temporários não conceberam apoiar uma estrutura institucional ou permanente que 

trouxesse resultados a longo prazo e, por isso, o Haiti é chamado de cemitério de projetos. Tendo  

esta perspectiva como norteadora, é necessário considerar que, para um Plano Marshall ser 

implementado, é importante mobilizar recursos humanos, técnicos e financeiros em escala global 

das maiores corporações de vários governos, a fim de fazer dessa tentativa um sucesso. Além 

disso, não bastaria a fixação de meros objetivos, mas de metas, que diferem daqueles por 

contarem com prazo para realização.

Segundo Mederly, Novácek e Armand (2008, pp. 7-8), o Haiti precisa de uma 

superestrutura para construir uma nova fase e crescer, gradualmente, a partir de três premissas: a) 

reconsiderar a estrutura política presente e buscar formas de criar estabilidade; b) explorar a 

riqueza da cultura e da história do país e derivar do contexto uma ética do desenvolvimento e um 

espírito empreendedor; c) quebrar o círculo de dependência e buscar resultados de longo prazo 

para libertar a máquina econômica das restrições e da corrupção. 

Esse plano foi planejado em duas etapas. A primeira fase, de curto prazo, duraria em 

torno de quatro anos, que ajudaria o país a sair da crise e levá-lo à estabilização.  O país receberia 

ajuda focada nas necessidades ligadas à sobrevivência, como nutrição, água potável, abrigo, 

educação, cuidados de saúde. A segunda etapa, de longo prazo, duraria em torno de quarenta 

anos, na qual o Haiti deveria se tornar parcialmente desenvolvido, saindo de um PIB de 1.500 

USD para 12-15.000 USD.   (MERDELY; NOVÁCEK; ARMAND, 2008, p. 35) 

Diferentemente dos países europeus, reconstruídos no pós-Segunda Guerra Mundial, que 

tinham uma cultura empreendedora e industrial, que foi decisiva para que o Plano Marshall 

fizesse a diferença em um curto espaço de tempo, o Haiti não é assim, reivindicando um esforço 

mais complexo. Carment e Samy (2017) questiona se esse plano funcionaria para o Haiti, tendo 

em vista que o sucesso na Europa foi devido aos altos níveis de capital humano, uma longa 

história de instituições democráticas, de empresas privadas e de negociação. Eles mencionam que 

a Transparência Internacional classifica o Haiti em 168º lugar dentre 180 países em relação ao 

nível de percepção da corrupção.

Para Mederly, Novácek e Armand (2008, p. 37), a principal motivação do Plano 

Marshall para o Haiti é ajudar pessoas a desenvolveram seu potencial pois há perda de energia 

criativa de pessoas que precisam se dedicar à mera sobrevivência. As metas contariam com ações 
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para eliminar a violência contra a mulher, instituir métodos de ensino primário e 

desenvolvimento de habilidades, erradicar doenças, garantir o acesso à água para todos, construir 

uma infraestrutura de transporte e telecomunicações, administração pública eficaz, a criação de 

uma classe média que serviria como elemento estabilizador da sociedade, acesso a tecnologias 

que respeitem o meio ambiente. 

Outro objetivo do Plano Marshall para o Haiti seria ajudar o país a atingir o nível 

necessário para atrair investidores privados e assegurar a capacidade do país de conduzir as 

negociações com seus pares por meio do investimento no desenvolvimento de recursos humanos. 

Eis as quatro etapas específicas desse plano específico para o Haiti, sendo que a primeira estaria 

na primeira fase e as três outras, pertencem à segunda fase:

A) O país só recebe ajuda e o foco está em satisfazer as necessidades básicas de 
nutrição, saúde e educação elementar dentro do país;
B) O país receptor cria uma “contrapartida de fundos”, que vai gerar recursos para 
mais investimentos na sua própria moeda e no seu próprio território.
C) O país destinatário é capaz de criar recursos para projetos beneficentes 
internacionais, mas, em escala limitada. Esses investimentos teriam lugar no próprio 
território, na própria moeda e por meio do emprego de seus habitantes.
D) O antigo país destinatário se torna um país doador emergente, capaz de criar 
recursos financeiros que poderiam ser utilizados em outros países em 
desenvolvimento.174 (MEDERLY, NOVÁCEK, ARMAND, 2008, p. 38)

Como se pode verificar, as metas são específicas, o que difere da simples doação, em 

que se dá dinheiro e o receptor faz o que deseja. Se houver um Plano Marshall, ele precisa ter 

metas expressas. Carment e Samy (2017) alertam que um plano estratégico eficaz começa com a 

especificação dos resultados finais esperados do investimento, os riscos oriundos e os indicadores 

174 Mederly, Novácek e Armand (2008, p. 39) mencionam o que deve ser feito em cada uma das quatro etapas. No 
estágio A, deve ser iniciado um projeto piloto e estudo de viabilidade, concentrar-se na satisfação das necessidades 
de sobrevivência: nutrição, água potável, abrigo; concentrar-se na satisfação de necessidades básicas: educação, 
cuidados de saúde, melhoria na condição das mulheres. No estágio B, construir um governo estatal eficiente, como 
governos locais, coleta de dados e avaliação para estatística, suporte para pequenas e médias empresas, ajuda na 
construção da infraestrutura, tais como energia, transporte e telecomunicações. Atingindo o PIB de 5.000 USD, o 
estado seria capaz de garantir a observância dos direitos, seguro social, saúde e outros serviços em nível satisfatória. 
No estágio C, o desenvolvimento do país continuaria contando com a ajuda substancial de investidores privados 
estrangeiros, seria capaz de participar, em pé de igualdade, em negócios internacionais; se tornaria um emergente 
país doador, não apenas um beneficiário de ajuda e, alcançando um PIB entre 8 e 10.000 USD, o país estaria em 
condições favoráveis para atividades empresariais, setores sem fins lucrativos e iniciativas cívicas. No estágio D, o 
Haiti se tornaria plenamente desenvolvido a ponto das pessoas poderem decidir sobre suas vidas e cultivarem seus 
respectivos potenciais e alcançaria o PIB entre 12 e 15.000 USD e o foco estará na qualidade e sustentabilidade da 
vida em vez de no crescimento econômico material.
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que acompanham a sua redução. “Em suma, um roteiro só é útil se você souber o seu destino 

final.” 

A doutrina reconhece que os Estados Unidos não estão no rol dos países mais abertos à 

imigração. Se o Plano Marshall, quando lançado para auxiliar a Europa, visou aos interesses 

mercantilistas norte-americanos, ele, mais uma vez, pode ser utilizado em prol dos interesses 

deste país e ainda reforçará a política de “boa-vizinhança”, propagada na década de 30, quando os 

Estados Unidos foi criticado por tantas intervenções militares, e auxiliar em um problema que 

afeta não só a eles, como também a toda a América Latina. Nye Jr. (2002, p. 193) menciona o 

fato de que os norte-americanos temem os efeitos da imigração sobre valores nacionais e sobre o 

senso de identidade norte-americana e que “os americanos hostis à imigração são o dobro dos que 

com ela simpatizam. Várias pesquisas mostram que muitos, ou a maioria, querem menos 

imigrantes no país.” 

Assim, finaliza-se essa tese mostrando que se objetivo de condenar a República 

Dominicana esconde o desejo velado de manter os haitianos ilhados em Espanhola, que isso seja 

feito de uma forma humana, a partir do reconhecimento da dívida moral que muitos países têm 

para com o Haiti. Não é pela via do estímulo à fusão ou pela restrição ao direito de emigrar, pela 

falta de política pública de proteção ao refugiado ou ao imigrante, condutas incondizentes com o 

avanço do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que os problemas que fazem os haitianos 

emigrarem cessarão. Isso apenas acontecerá quando o Haiti se tornar um país bom o suficiente 

para garantir direitos mínimos aos cidadãos a ponto de eles não desejarem deixar sua pátria-mãe 

ou, caso fora do país, retornarem. Raros são os que decidem deixar as suas casas e famílias se não 

há necessidade e estas apenas serão atendidas quando todos os responsáveis pelo que o Haiti se 

tornou hoje assumirem sua parcela de culpa e sanarem os males causados e, neste caso, o Plano 

Marshall poderia ser uma ferramenta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sentença do Tribunal Constitucional Dominicano TC/168/2013 teve impactos além da 

Ilha de Espanhola, pois a República Dominicana foi acusada de criar a maior crise relacionada à 

apatridia na América Latina que vitimou milhares de descendentes de haitianos. 

Essa tese buscou investigar os argumentos dominicanos e o resultado foi ver que, desde 

1929, a lei excluía da nacionalidade dominicana os filhos de estrangeiros em trânsito, que não se 

confunde com o transeunte, que é o estrangeiro que entra legalmente no país. O estrangeiro em 

trânsito entra no país ilegalmente e, clandestinamente, permanece.

A sentença TC/168/2013 foi um retrocesso em matéria de direitos humanos ao retirar a 

nacionalidade, tutelada por norma jus cogens, mas oportunizou discussões que, talvez se não 

tivesse sido prolatada, jamais existiriam. A República Dominicana teve que enfrentar, diante de 

todo o mundo, o racismo que tanto deseja esconder e fez com que o Haiti se visse forçado a 

corrigir, ou, pelo menos, aprimorar, o tão deficitário sistema de registos de nascimento e alterar a 

legislação. 

O maior vício da sentença TC/168/2013 não foi afirmar que os atingidos não tinham 

direito positivo à nacionalidade dominicana, pois, realmente, eles não o tinham, mas sim visar 
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corrigir as deficiências do sistema registral dominicano quase um século depois, retirando a 

nacionalidade dominicana de quem acreditava tê-la, ou melhor, de quem a detinha em nome da 

teoria da nacionalidade efetiva. 

Muitos dos descendentes de haitianos atingidos pela sentença TC/168/2013 

desconheciam o vício que eivava seu registro, pois a falsidade do registro. Falavam espanhol, 

desconheciam o idioma francês e o crioulo, tinham hábitos e costumes dominicanos, então, no 

mínimo, o eram dominicanos pelo critério ius domicilli.

Entretanto, é ingenuidade acreditar que todos os atingidos pela sentença TC/168/2013 

desconheciam os vícios, afinal, alguns dos registros eram falsos e o beneficiário sabia disso, tal 

como Wilnet Jean, que conseguiu o registro como Willian Medinas, entretanto, desconhecia 

todos os membros da sua suposta família e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

desconsiderou isso e ordenou a República alterar a sua legislação para conceder nacionalidade 

dominicana a todos os filhos dos que lograssem cruzar a fronteira ilegalmente, suspendesse 

inventigações e processos judiciais refentes ao registro falso e ainda ordenou um ato de desculpas 

pública. Isso foi a gota d`água para a República Dominicana que decidiu retirar a sua aceitação à 

competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

O Haiti também tem sua parcela de culpa na vulnerabilidade dos atingidos pela sentença 

TC/168/2013, eis que o seu sistema de registro deficiente é incondizente com um país que adota o 

critério ius sanguinis de aquisição de nacionalidade, pois exige a apresentação de comprovante de 

nascimento para provar a nacionalidade dos pais, uma dicotomia quando se trata de um país em 

que mais de 40% das pessoas não são registradas.

Contudo, não apenas a República Dominicana e o Haiti podem fazer alguma coisa em 

prol dos direitos humanos, pois a sociedade internacional, em nome do dever de solidariedade, 

precisa rever suas próprias legislações em benefício do estrangeiro necessitado. A sociedade 

internacional não precisa que um país viole os direitos humanos para que haja alguma forma de 

auxílio, pois a proteção do estrangeiro pode existir antes que haja uma situação de 

vulnerabilidade. O dever primário do Estado proteger os seus nacionais é inconteste, mas, por 

questões de solidariedade, os demais países também têm dever uns para com os outros, assim, ou 

adotem, em suas legislações internas, o visto humanitário ou passem a proteger o refugiado 

ambiental. Este plano diminuiria a crise migratória haitiana para a República Dominicana, 

permitiria que o imigrante trabalhasse, logo, não seria um peso para o país que o recepcionasse e 
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tornaria a legislação interna conforme os padrões do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

e o Brasil pode servir de exemplo. A outra saída seria a criação de um Plano Marshall adaptado 

ao Haiti. Uma vez o país reconstruído, os haitianos retornariam ao seu país de origem.

Por fim, finaliza-se essa tese com um tom otimista típico de quem acredita que as 

propostas são viáveis. O Haiti tem solução desde que ele mesmo altere a sua legislação e assuma 

a responsabilidade para com os seus nacionais, e a sociedade internacional reconheça que possui 

uma dívida moral com o Haiti e, ao invés de julgar o país dominicano e fazer a sua parte, algo 

que a evolução do Direito Internacional ordena: que o direito das gentes seja usado em favor 

destas.
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