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o CASO PINOCHET: UMA vlsAo BRASILEIRA 

ANTONIO CARLOS PEREIRA' 

o governo brasileiro manteve-se em constrangedor silencio publico 
sobre 0 Caso Pinochet, desde que 0 general foi detido em Londres, no dia 
16 de outubro de 1998, ate 0 dia lOde dezembro daquele ano, quando 0 
Presidente Fernando Henrique Cardoso assinou, juntamente com os pre
sidentes dos demais paises do Mercosul, mais os da Bolivia e Chile, uma 
declaracao no quadro do Mecanismo de Consulta e Concertacao Politica 
do Mercosul. Reunido no Rio de Janeiro, sob a presidencia pro tempore 
do Brasil, 0 Conselho do Mercosul produziu uma obra prima de ambiguidade 
diplornatica para acomodar, num minima denominador comum, asposlcoes 
dos seis paises. 

A nota repudiava «a aplicacao unilateral e extraterritorial de leis 
nacionais, por constituir acoes que violam a igualdade juridica dos Estados, 
os prindpios de respeito e dignidade da soberania dos Estados e a nao 
intervencao em assuntos internos». No mesmo paragrafo, apoiava «0 
deseneolvimento progressivo da norma internacional sobre 
responsabilidade penal do individuo pela autoria de certos crimes de 
transcedencia internacional». Depois de salientar a vigencia da chamada 
«clausula dernocratica» do Mercosul, lembrava que a «vigencia do Estado 
dernocratico de direito implica, por sua vez, a divisao de Poderes, a 
independencia do Poder [udiciario e a sua plena [urisdicao em materias 
pr6prias de sua cornpetencia». Reiterava a irnportancla de a comunidade 

I. Periodista del diario 0 Estado de Sao Paulo. 
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internacional apoiar os processos de construcao e aperfeicoarnento da 
democracia e de fortalecirnento dos direitos humanos e concluia reafir
mando «a irnportancia dos consensos internos forjados democraticamente 
nos paises da regiao». 

No dia seguinte, 0 Presidente Fernando Henrique Cardoso manifestou 
c1aramente, em entrevista concedida ao jornal 0 Estado de S. Paulo, 0 seu 
apoio as posicces adotadas pelo Presidente Eduardo Frei. Reproduziu, 
publicamente,o que dissera particularmente a Frei, nos primeiros momen
tos da crise: «Urna coisa e um tribunal internacional, outra e um Estado 
interferir na soberania de outro [Estado[». E destacou 0 fate de 0 presi
dente Frei ter-se mostrado «urn homem de Estado», opondo-se a 
determinacao britanica de cumprir 0 mandado expedido pelo juiz espanhol 
Baltasar Garzon. Foi uma decisao diflcil, afirmou Cardoso, porque poderia 
dar a irnpressao de que Frei estava «defendendo 0 indefensavel», isto eas 
violacoes de direitos humanos atribuidas a Pinochet. 

«Tenho horror a ditaduras e mais ainda aos que rnatarn e torturarn», 
disse Fernando Henrique Cardoso, revelando com essa frase a raiz do 
dilema em que se debateu 0 governo brasileiro e que explica 0 silencio do 
Itamaraty. 0 presidente e alguns de seus ministros e auxiliares estiveram 
exilados no Chile e la estabeleceram fortes laces com polfticos e acadernicos 

que foram perseguidos, presos ou mortos pela ditadura de Pinochet. Pelo 
menos um dos atuais ministros brasileiros foi preso pela pollcia polltica 
chilena, nos primeiros dias do golpe. Ede se compreender, portanto, que 
essas mesmas pessoas, 25 anos depois, estivessem divididas entre a razao 
de [ustica, que recomendava 0 julgamento de Pinochet pelas atrocidades 
cometidas por seu regime, e a razao de Estado, que aconselhava prudencia 
diante de uma situacao inedita que poderia produzir consequencias nefas
tas, uma vez aberto 0 precedente da [usrisdicao extraterritorial, sem nor
mas rfgidas que a circunscrevessem. 

Prevaleceu a prudencia, «a cautela para nao confundir a punicao a crimes 
contra os direitos humanos com arbitrariedades», como disse 0 presiden
te do Brasil, referindo-se ao receio, bastante generalizado nos meios poli
ticos locals, de que se estivesse criando uma especie de Direito que 
vulnerasse, sem peias, a soberania e 0 principio da nao intervencao: em 
suma, um Direito que os fortes aplicariam aos fracos, sem considerar as 
circunstancias especificas de cada pais. Na posicao do governo brasileiro, 
ao contrario do que pareceu a certos setores, que desejavam 0 julgamento 
de Pinochet na Espanha, a despeito de tudo, nao se pode ver qualquer 
transigencia quanto ao respeito aos direitos humanos e a crenca de que a 
violacao de tais direitos constitui crime contra a Humanidade. 
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Tanto assim que, menos de tres meses antes da detencao do general 
Augusto Pinochet em Londres, 0 Brasil havia votado a favor da criacao do 
Tribunal Penal Internacional, reconhecendo que os crimes contra a 
Humanidade e os direitos humanos nao prescrevem, nao precisam ser 
julgados na jurisdicao onde foram cometidos e a autoridade de um poder 
[udlciario se eleva sobre as nacoes. Ao somar-se as 120 nacoes que 
aprovaram 0 Tratado de Roma, 0 Brasil reconheceu implicitamente que, 
para a efetiva proscricao dos crimes contra a Humanidade, tornou-se im
perativa a revisao de alguns conceitos tradicionais embutidos na classica 
definicao de soberania. Diga-se, de passagem, que tal reconhecimento nao 
constituiu novidade para 0 Brasil, signatarlo de varies tratados e convencoes, 
entre elas a Convencao contra a T ortura e a Convencao Interamericana 
contra a Corrupcao, que estabelecem jurisdicao externa sobre delitos in
ternos. 

o Caso Pinochet, portanto, nao trouxe a tona uma questao de prindpio, 
mas uma questao de procedimento. Numerosos parses reservam-se 0 

direito de julgar crimes cometidos contra seus nacionais. A [ustica france
sa, por exemplo, condenou 0 famigerado tenente Astiz, que torturou e 
rnatou freiras francesas durante a «guerra su]a» na Argentina. E as Cortes 
espanholas, de inicio tao reticentes em apoiar as gest6es do juiz Garzon, 
aprovaram, em 1985, lei que autoriza 0 julgamento de estrangeiros por 
crimes de genoddio contra cidadaos espanhois, onde quer que tenham 
side cometidos. Mas em nenhum desses casos 0 principio da 
extraterritorialidade havia side levado tao longe quanto no Caso Pinochet. 
A ideia do Tribunal Penal Internacional, alias, surgiu, tarnbern, para que a 
imprescritibilidade e a extraterritorialidade dos crimes contra a Humanidade 
nao se transformassem em afrontas a soberania alheia, ou em «bagunca», 
como definiu acatado jurista brasileiro. Em artigo publicado na Folha de S. 
Paulo, 0 ex-ministro da [ustica Saulo Ramos observou, a proposito do 
Caso Pinochet, que «a garantia de justica corneca pela absoluta obediencia 
aos prindpios legais da cornpetencia judiciaria» e advertiu que, a prevale
cer a tese do juiz Garzon, nao seria estranho se algum ditador em exerdcio 
ou aposentado negociasse 0 seu proprio julgamento em alguma republica 
de banana, para ser absolvido. E,a/em disso, perguntava ele, «a coisa julgada 
num pais vale no outro!». E concluia: «Ernocoes e anseios da humanidade 
por [ustica devem ser atendidos, mas dentro da ordem juridica. Bagunca 
contra 0 Direito os ditadores [a fizerarn suficientemente». ' 

Mas 0 Tribunal Penallnternacional ainda nao foi efetivamente criado e 
instalado, 0 que so ocorrera quando 60 parses ratificarern 0 Tratado de 
Roma. Na melhor dashipoteses, ate que isso ocorra, asquestoes processuais 
relativas aos crimes contra a Humanidade continuarao se chocando contra 
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os interesses nacionais, as circunstancias politicas concretas. E criando 
contradicoes gritantes. Como lembrou Regis Debray. em artigo publicado 
em dezembro de 1998, «no mesmo momento em que 0 governo frances 
se rejubilava com a decisao de Londres [de nao reconhecer a imunidade 
soberana de Pinochet], estendia 0 tapete vermelho para Laurent-Desire 

Kabila, chefe do Estado do Congo, que, pelo nurnero de vftimas, ultrapassa 

de longe Pinochet. Nao e, no eneanto, culpa dele se a Convencao de Viena 

concede imunidade diplomatlca (que nao e imunidade vitalicia) aos 
dignitarios em exerdcio de qualquer pais estrangeiro». 

Einteressante notar que a diferenca de tratamento entre ex-ditadores 
e ditadores em exerdcio ocupou parte consideravel do debate sobre 0 

Caso Pinochet. Afinal, se lorde Birkenhead afirmou em sua sentanca que 
«nem e necessario dizer que a tortura de seus proprios suditos, ou de 
estrangeiros, nao seria considerada func;ao de um chefe de Estado pelo 
Direito lnternacional». por que so os ex-ditadores sao processados? Seos 
crimes contra a Humanidade nao precrevem, por que os aberrantes deli
tos praticados pelo franquismo nao foram punidos pelas mesmas autorida
des que pediam 0 julgamento de Pinochet? Se existem crimes cujas 
consequencias ultrapassam as fronteiras nacionais, por que Fidel Castro e 
recebido por governos que se dizem escandalizados com os aborninaveis 
crimes atribuidos a Pinochet? Quase invariavelmente, tais perguntas eram 
seguidas de argumentos que remetiam, ainda que indiretamente, para 0 

problema da soberania e do respeito as solucoes politicas internas obtidas 
por consenso. 

Houve quem visse na iniciativa do juiz Garzon e nas decisoes da Supre
ma Corte inglesa uma reacao de superioridade moral para compensar 0 

surto de barbarie registrado nos Balcas, que os europeus tratavarn de 
corrigir por intermedios dos tribunais ad hoc que julgavam os criminosos 
de guerra. Isto e, se a incipiente democracia chilena nao conseguia punir 
um criminosos como Pinochet, a Espanhae a Inglaterra 0 fariam, em nome 
da civilizacao. Outros analistas observavam, mais realistamente, que a 
detencao de um ditador em exerdcio, num terceiro pais, romperia todos 
os prindpios de convivencia da comunidade internacional e significaria um 
casus belli. Mas 0 ditador nao perderia por esperar: sendo os seus crimes 
imprescritiveis, uma vez apeado do poder, ou ele ficaria confinado as 
fronteiras de seu proprio pais ou se arriscaria a prisao e ao julgamento, na 

primeira viagem ao exterior. 
Essas, no entanto, sao questoes marginais, a nosso ver, ao ponto fulcral 

do Caso Pinochet, que e 0 tratarnento que terceiros paises passaram a dar 
as solucoes consensuais das crises politicas internas. Os chilenos nao 
julgaram, ainda, 0 general Pinochet por seus crimes porque ainda nao 
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atingiram estagios superiores de civiiizacao ou porque vivem numa demo
cracia consentida. Nao julgaram os crimes porventura cometidos pelo ex
ditador - jaque seujulgamento politico foi feito no plebiscito que determinou 
a abertura do regime e consagrado nas elelcoes posteriores - porque 
optaram por uma transicao negociada, da ditadura para a democracia - e 0 

fizeram Iivremente. 
Do ponto de vista exclusivamente moral, as anistias podem ser consi

deradas uma aberracao, po is igualam, de fato, os crimes cometidos contra 
o Estado - geralmente, crimes de resistencta aopressao - aos crimes co
metidos pelos agentes do Estado - entre que, por obrigacao, deve corpo
rificar 0 Direito. Einevitavel, portanto, que, nas transicoes negociadas da 
ditadura para a democracia, 0 principio de [ustica seja ferido. Mas isso 
ocorre em nome de um bem maior, que e a paoflcacao interna da Nacao, 
sem 0 que as violacoes dos direitos humanos poderiam seguir indefinida
mente. E cabe apenas ao povo que sofreu a opressao determinar os ter
mos da rnudanca, No caso do Chile, esses termos foram precisos, donde 
nao se poder dizer que a democracia chilena e tutelada, feita para garantir 
a imunidade do ditador. Quando foi detido em Londres, ele ja respondia a 
varies inqueritos, que hoje ultrapassam as seis dezenas, todos por atroci
dades. Sua detencao causou, sem duvida, comocao interna, mas nada a 
ponto de perturbar a normalidade democratica ou de alterar 0 equilpibrio 
politico, como atestaram as recentes eleicoes presidenciais. 

A falta de consideracao aos consensos internos - 0 que, de certa forma, 
configura quebra de soberania - foi 0 aspecto negativo do Caso Pinochet. 
o positivo foi que se firmou, um pouco mais,a tendencia da unlversalizacao 
dos direitos humanos, 0 que, certamente, deixara os futuros pretendentes 
a ditadores com as barbas de molho. 
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