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REPERCUSSOES DO SEGUNDO CASO PINOCHET NAS 
RELA~OES CIVIL-MILITARES NO BRASIL 

ELiEZER RIZZO DE OLiVEIRA' 

«... os inimigos do povo em todos os quadrantes do Terra noo devem 
esquecer-se de que pelos crimes cometidos hci sempre, mais cedo ou mais 

tarde. uma pena a purgar e a cumprir». 
Deputado Federal Francisco Pinto? 

«Pinochet avait pris /'habitude de tuer ses adversaires. (II) avait pratique 
aussi Ie terrorisme dans toute I'Amerique latine. (...) Cette operation. 
appelee par les polices politiques «Operacion Condor», est 10 raison 

pour laque/le aujourd'hui Pinochet se retrouve accuse de genocide par 10 
iustio: espagnole». 

Rogers Delgado Saes'
 
«Se conoce como Operativo Condor 10 conexon represiva continental, 10
 
cooperacion mutua que se prestaban las dietaduras de Argentina. Chile.
 

Paraguay, Uruguay y Bolivia en 10 persecuoon, detencion y entrega
 
c/andestina de los opositores politicos a sus poises de otigeri»
 

Maria Cristina Caiati'
 

A detencao do general Pinochet na Inglaterra em outubro de 1998 foi 
acompanhada com elevado interesse no Brasil por pessoas, entidades, par
tides, igrejas e movimentos de algum modo vinculados ao tema dos Direitos 
Humanos. Enfim. por todo 0 sistema politico brasileiro. A imprensa cumpriu 
adequadamente seu papel informativo, sendo disponivel a consulta um 
nurnero importante de reportagens e artigos esclarecedores das variaveis 
[uridicas, politicas e morais do caso Pinochet. [a 0 retorno do ex-ditador 
ao Chile no inicio de 2000 - ap6s mais de um ano de procedimento judicial 
envolvendo os governos da lnglaterra, Chile e Espanha - configurou uma 

I. Professor de Ciencia Politica e Coordenador do Nucleo de Estudos Estrategicos da 
Universidade Estadual de Campinas. Coordena no momenta 0 projeto pesquisa «Ministerio 
da Defesa. Legislativoe Democracia» com apoio do CNPq e FAPESP. Os estudantes Cami
10 Pompeu do Nascimento Caropreso e Laurene Oliveira (bolsistas do CNPq sob minha 
orientacao) participaram da pesquisa do material de imprensa. Sou grato pelo apoio que 
recebi do gabinete do Deputado Federal Jose Genoino e da Secretaria da Comissao de 
Direitos Humanos da Camara dos Deputados. 
2.Trecho do discurso que 0 Deputado Francisco Pinto pronunciou na Camara dos Deputados 
na ocasiao da visita do general Pinochet ao Brasil em 1974. 
3. Rogers Delgado Saes, «Pinochet, nous navons pas oublie nos morts», Uberation (Paris), 
04.11.98. 
4. Maria Cristina Caiati. «Operativo Condor». Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y 
Sociale s, marco de 1999 (documento obtido no en dereco de CONADEP
www.nuncamas.org] 
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situacao nova no Brasil, cujo sistema politico e opiniao publica passaram a 
se deparar com revelacoes sobre seu proprio passado recente no plano da 
violencia politica e da repressao movida pelo aparelho militar. Talvez nun
ca se tenha publicado tanto e com tarnanha intensidade, na imprensa diaria, 
como nos ultimos tres meses acerca da participacao conjunta dos paises 
do Cone Sui na repressao politica. 

A novidade essencial tem sido a descoberta da abrangencia, 
funcionamento e importancia da Operacao Condor enquanto estrutura 
de repressao politica fundada na cooperacao entre regimes militares do 
Cone Sui a partir de uma iniciativa chilena e com significativo estimulo dos 
Estados Unidos. Ede tais repercussoes que este ensaio trata, buscando 
analisar algumas variaveis e precedimentos de atores privilegiados no pia
no das relacoes civil-militares sobre 0 tratarnento politico, etico e militar 
das repercussoes, no Brasil, do que denomino «segundo caso Pinochet». 
Trata-se de um trabalho preliminar que podera conduzir a uma lnvestigacao 
mais detida num futuro proximo, para a qual sera nao apenas conveniente, 
mas profundamente necessaria,a parceria academlca de pesquisadores dos 
parses do Cone Sui, ao lado da abertura dos arquivos oficlais e privados 
sobre a violencia politica. 

o segundo caso Pinochet 

o Brasil vem participando do caso Pinochet ha duas decadas e meia. 
No entanto, convern definir dois casose nao apenas um. 0 primeiro refere
se ao papel de Pinochet ao periodo historico da ditadura militar chilena, 
uma das mais sangulnarias dos tempos modernos, implantada pelo golpe 
militar de Pinochet contra 0 Presidente Salvador Allende com 0 apoio 
brasileiro. 0 primeiro caso pode ser representado pela expressao «Pinochet 
ditador». 0 Chile dernocratko, pais mitico e solidario de um socialismo ao 
qual se chegaria pela transicao consensual e pacifica, haviaacolhido milhares 
de brasileiros que fugiam da perseguicao politica, dentre eles 0 atual Presi
dente da Republica Fernando Henrique Cardoso, entao um renomado 
sociologo do desenvolvimento impedido de continuar sua carreira 
academica na Universidade de Sao Paulo. Instaurado 0 regime militar por 
Pinochet, uma boa parte daqueles brasileiros procurou novo refugio em 
outros paises. 

Pouco tempo depois, chefe da Junta Militar, 0 general Pinochet visitou 
o Brasil cujo presidente era 0 general Ernesto Geisel, no inicio do governo 
deste em marco de 1974, de quem recebeu as honras conferidas a um 
importante aliado contra os «movimentos subversives». 0 deputado 



Repercussoes Do Segundo Coso Pinochet Nas Rela<;oes... Eliezer RizzoDe Oliveira 

oposicionista Francisco Pinto (MDB-Bahia) pronunciou um discurso con
tra 0 ditador chileno que motivou a cassacao de seu mandato e de seus 
direitos politicos pela ditadura militar brasileira. Denominando de «traido
res da patria» os golpistas brasileiros e chilenos, 0 deputado baiano teve 
um momento de c1arividente perspectiva hist6rica ao afirmar, textualmen
te, que «os anti-cristiios de lei e de cei, osque traem a peitria lei e aqui, os inimigos 
do povoem todos os quadrantes da Terra noo devem esquecer-se de que pelos 
crimes cometidos hei sempre, mais cedo ou mais tarde, uma pena a purgar e a 
cumprir»5. Hoje se sabe que policiais e militares brasileiros reprimiram no 
Chile seus cornpatriotas presos pelo regime militar recentemente 
instaurado; que participaram tarnbern do treinamento da repressao chile
na; por ultimo, que a Operacao Condor, de iniciativa chilena e identica 
responsabilidade de todos os parceiros, contou com a participacao brasileira 
num esquema de cooperacao internacional no plano das inforrnacoes e da

6 
repressao, com um nurnero bastante elevado masainda incerto de viti mas . 

o segundo caso Pinochet esta tendo repercussoes igualmente profun
das no Brasil desde outubro de 1998; porern, ao contrario do primeiro 
caso, este ocorre agora no contexte do regime democratico, sendo 
favoraveis ascondicoes para a producao de efeitos politicos e institucionais. 
Desde a detencao de Pinochet na Inglaterra sob a acusacao de delitos 
contra a humanidade, praticamente toda a arena politica brasileira- ambito 
das acoes e perspectivas mais significativas com relacao a estrategia do 
poder de Estado, incluindo-se aqui, destacadarnente, as relacoes civil-mili
tares - foi afetada em profundidade pelo processo judiclario envolvendo a 
Espanha e a Inglaterra, agora referido ao seu pr6prio pais. Entre outubro 
de 1998 e junho de 2000, este caso esta causando um profundo irnpacto 
no Brasil no tocante a repressao policial e militar que 0 regime militar 

7 
procedeu entre n6s de forma institucional . Felizmente, po rem, as postu 

5. Trecho do discurso do Deputado Francisco Pinto que foi citado pelo senador Eurico 
Resende (ARENA do Espfrito Santo) quando 0 Senado apreciava a iniciativa do Ministro da 
[ustlca que levou acassacao do seu mandate. Segundo 0 Senador Resende, lider do governo 
no Senado, 0 deputado teria cometido delito de «alta periculosidade suovers.vo» contra 0 
visitante. Diorio do Congresso Nacional, Secao II. 29.03.74, pg. 0505 (grifado por mim). 
6. Nilrnario Miranda e Carlos Tiburcio, Dos (lihos deste solo. Mortos e desaparecidos politicos 
durante a ditadura militar. a responsabilidade do Estado. Sao Paulo: Boitempo Editorial e 
Fundacao Perseu Abramo, 1999. 
7. 0 carater institucional da participacao do Brasil na Operacao Condor e na repressao 
politicaeabordado por ElioGaspari. Documentos que se encontram no Paraguaievidenciam, 
alern do (a) carater institucional da repressao, (b) projeto chileno de banco de dados sobre 
entidades e atividades esquerdistas em acao no Cone Sui, (c) formacao de esquadrao da 
rnorte no Chile. Gaspari cementa, com razao, que as atividades da esquerda tambern se 
achavam internacionalizadas, citando 0 fate de que US$ 2,5 milhoes roubados pela VPRdo 
ex-governador Ademar de Barros ficaram guardados na embaixada da Argelia, ElioGaspari, 
«A Hist6ria do Brasil esta liberada, no exterior», Folha de S. Paulo, 21.05.00. Ver ainda a 
serie de depoimentos de militares em Maria Celina d'Arauio e Celso Castro. A volta dos 
quarteis: memoria militar sabre a abertura. Introd. Glauclo Ary Dillon Soares. Rio de Janeiro: 
Dumaro, 1995,328 pg. Sobre a repressao, ver 0 depoimento de urn renomado delator dos 
grupos de luta armada: Eu,Cabo Anselmo. Depoimento a Percival de Souza. Sao Paulo Glo
bo, 1999. 
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ras governamentais distintas dos presidentes Cardoso e Frei acerca da 
associacao entre a soberania chilena e 0 processo contra Pinochet nao 
redundaram em prejufzos conhecidos para as boas relacoes entre os dois 
palses, particularmente na conjuntura de ampliacao do Mercosul. 

Em marco deste ano, 0 Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu 
favoravelmente a solicitacao de informacoes do juiz argentino Claudio 
Bonadio sobre a morte no Brasil de Horacio Campiglia, Monica Susana 
Pinus e Lorenzo I. Vinas, de nacionalidade argentina, em 1980. 0 STF 
determinou entao que as autoridades brasileiras deveriam responder «se 
efetivamente existiu 0 Plano Condor, destinado a perseguir opositores politicos; 
se eram permitidos atos fora das fronteiras brasileiras; se eles ocorreram 
especificamente na regiao de Paso de Los Ubres; e quais eram os militares ou 

B
policiais argentinos envolvidos». Em consequencia, a Presidencia da Republi
ca deu inlcio acoleta de tais inforrnacoes, envolvendo sucessivamente e de 
modo direto os rninisterios das Relacoes Exteriores, da[ustica e da Defesa 
e a Agenda Brasileira de lnteligencla (ABIN) sob estreita vigilancia do 
Congresso Nacional. A partir dal, 0 segundo caso Pinochet se estabeleceu 
como uma boa de neve, associando-se intimamente aOperacao Condor 

9 
num elenco vasto de novas revelacoes e denuncias . Deste modo, 0 caso 
Pinochet e a Operacao Condor estao sendo incorporados ahist6ria recente 
do Brasil enquanto elementos indissociaveis de uma trama ditatorial. Dado 
que 0 Brasil participou deste operativo repressivo internacional numa 
profundidade ainda por ser conhecida, havendo compartilhado com os 
demais pafses-membros uma parte de sua pr6pria experiencia em mete
dos e procedimentos, passou a vigorar um certo choque politico causado, 
de um lado, pela indlgnacao decorrente da revelacao de fatos tao rudes e 
contraries aos direitos humanos e, de outro, pelo fato de que uma parte 
da sociedade civil encontra-se ha tempos mobilizada em torno dos des
aparecidos politicos, objeto de lei que estabeleceu a indenizacao de farni

10 
liares da parte do Estado nos casos devidamente reconhecidos . 

8. R.enata Giraldi e Sonia Ribeiro, «As Forc;as Armadas abriroo arquivos. Governo determina que 
Ministerio da Defesa de informac;oes sobre tres argentinos desapareddos no Brasil em 1980». 
lornal do Brasil, 16.05.00. 
9. Marcia Carmo. «A vez de 0 Brasil investigar. Juiz argentino que pediu a mesma iniciativa 
em sentido contrarlo». Jomal do Brasil, 27.04.00. 
10. A Lei 9.150 de 04.12.95 define. em seu artigo 10 

0 reconhecimento como mortas e 
desaparecidas pessoas que, acusadas por motives politicos, ten ham sido presas em locals 
publicos e sob a guarda do Estado, sem que, apes estes fates, nao mais se tenha noticia 
delas. Esta lei pretende aplicar e tarnbern Iimitar-se aos objetivos da Lei da Anistia (1979). 
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Ocupando um espaco que a imprensa habitualmente nao dedica a te
matica militar, as revelacoes sobre a Operacao Condor estao sendo inten
\:,;, c amplas: jamais haviam sido antes divulgadas com tamanha intensidade" 
nem, como agora, haviam sido acompanhadas de iniciativas do Congresso 
Nacional (criacao de Cornisso es Parlamentares de lnquer ito e 
requerimentos de abertura total dos arquivos militares e policiais), alern 
da reacao de entidades altamente representativas da sociedade civil, a 
exemplo da influente Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que apoiou 
o julgamento de Pinochet pela Espanha. Destaque-se como um dado 
fortemente convincente e comprovado 0 carater institucional da repressao 
politica da ditadura brasileira e da Operacao Condor. Existem hoje sufi
cientes evidencias hist6ricas do funcionamento hierarquico e lnstitucional 
da repressao a partir do aparelho rnilitar, envolvendo rnetodos de 
interrogat6rio e aplicacao da violencia (as diversas formas de tortura, 
assassinatos, etc), contatos com 0 exterior, cooperacao institucional en
tre militares e policiais, apoio politico, financeiro e material de setores 
empresariais, conivencia ou apoio explicito de setores da imprensa e do 
Congresso Nacional, dentre outros aspectos. A novidade profunda e ple
na de significados presentes e futuros encontra-se na constatacao de que 
ja se sabia muito sobre a violencia cometida por uma estrutura estatal 
ilegal e de carater terrorista, mas se conhecia pouco sobre 0 envolvimento 
da repressao brasileira no plano latino-americano, em particular no Cone 

12 
Sui . Fica assim relegada ao descredito a tese segundo a qual a violencia e 

I I. Como exemplo da velocidade com que os elementos da participacao brasileira na 
Operacao Condor estao sendo divulgados, veja-se 0 seguinte resumo sobre a segunda e 
terceira semanas de maio: «07/05: 0 ex-chefe regional do Servic;o Nacionallnformac;oes do Rio 
Grande do Sui, Carlos Alberto Ponzi, confirma ac;oes da Condor. 08/05: 0 ex-agente do DOl 
Marival Chaves revela que 0 Exeroto ensinou represstio a argentinos, paragua;os e chi/enos desde 
1969. 10/05: A Operac;ao Condor comec;a a ser investigada no Brasil: 0 advogado-geral da Uniao 
envia as perguntas da justic;a argentina aos 6rgaos de seguranc;a do pais. 11/05: Aprovada na 
camara dos Deputados aiocao de comissao parainvestigar a morte de jango. 15/05: 0 presiden
te Fernando Henrique determina que 0 ministerio da Defesa de informac;oes sobre os argentinos 
desaparecidos no Brasil. 16/05: 0 descobridor do «Arquivo do Terror», Martin Almada, diz que 0 

Brasil participou de comissao que fiscalizava repressao politica em outros paises. I7/05: Comissao 
de Direitos Humanos da camara anuncia intenc;ao de processar 0 ex-ditador paraguaio Alfredo 
Stroessner, que estd exilado em Brasilia. 18/05: Governo anuncia que vai investigar morte de 
lango. 19/05: Parentes do argentino Enrique Ernesto Ruggia, que desapareceu em 1974 no Brasil, 
anunciam que tornbem formalizarao um pedido ao pais de informac;oes sobre 0 caso. 21/05: 
Documentos do /If Exeroto (RS) localizados pelojB mostram que Onofre Pinto era monitorado 
pelo Centro de Informac;oes do Exeroto, Os papeis provam que 0 Exeroto sonegou dados em 
oficio de /993 sobre 0 desaparecido, dirigido ao entao presidente Itamar Franco e d camara». 
lornal do Brasi!. 27.05.00. 
12. Segundo a jorna/ista Beotnz Elias, autora de algumas das mais importanres reportagens sobre 
a repressao militar pelas quais recebeu 0 Premio Esso de jornalismo, 0 mais expressivo do pais, a 
Operac;ao Condor (a) constituiu uma estrutura de cooperac;ao nas dreas de informac;oes e repressdo 
politicas entre Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai na decada de 70; (b) nao esegredohd 
muitos anos no Brasil; (c) dific;lmente os documentos serdo encontrados, jd que «sofreram cuida
doso trabalho de destruic;ao ou acobertamento, d medida em que os governos ditatoriais iam 
tendo seu tempo contado»; (d) 0 SNI teria atuadono Chile antes mesmo da criac;ao da DINA, isto 
e, imediatamente antes e depois do golpe militar contra 0 presidente Salvador Allende; (e) a 
abertura dos arquivos dosDEOPS (Delegacia de Ordem Politica e Social de SaoPaulo) ndo reve/ou 
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a tortura da repressao se deveram ao excesso e a responsabilidade dos 
13 

agentes civis e militares . 
Neste sentido, uma nova pagina da hist6ria brasileira pode estar-se abrindo 

com as repercussoes do segundo caso Pinochet, em particular ap6s 0 seu 
retorno ao Chile, a suspensao judicial de sua imunidade e as negoclacoes 
politico-militares em curso sobre mortos e desaparecidos. Coincidindo com 
o calendario politico, que inclui 0 inicio em marco da Legislatura da Camara 
dos Deputados e do Senado, estabeleceu-seuma s61ida e intensa competicao 
entre os principais jornais sobre a descoberta de documentos, tanto em 
arquivos brasileiros quanto em Assuncao e Washington, capazes de revelar 
a partlcipacao das Forcas Armadas nacionais na Operacao Condor. Trata-se 
de uma especie de catarse hist6rica que se verifica em abril e maio do ana 
corrente, em razao especialmente da aguardada decisao da justica do Chile 
sobre a confirrnacao ou suspensao da imunidade parlarnentar do senador 
Augusto Pinochet. Assim, uma repercussao relevante do segundo caso 
Pinochet no Brasil ea ampliacao do conhecimento e as novas consequencias 
pollticas e militares da Operacao Condor e das imensas possibilidades de 
investlgacao hist6rica do Arquivo do Terror, tal como econhecido 0 arquivo 
que se encontra em Assuncao 14. Ebem provavel, como afirma a jornalista 
argentina Stella Calloni, que tals arquivos «se han convertido en una clave para 
descifrar la historia reciente de America Latina. Los archivos detallan el destino de 
cientos, qUizci miles, de latinamericanos secretamente secuestrados, torturados y 
asesinados por los regimenes derechistas de los anos setenta». Esta hist6ria e 
primeiramente nacional, com relacao a cada um dos pafses envolvidos, mas 
e tambern uma hist6ria das relacoes hegernonicas dos Estados Unidos com 
tais palses no contexte da Guerra Fria no governo do presidente Richard 
Nixon e do muitfssimo influente Secretario de Estado Henry Kissinger nos 
anos 70. Nos dias atuais, diz ainda Calloni, «los EE.UU., que apoyarm a los 
dietadores, estariam ayudando a quienes estcin intentando depurar los registros 
documentales de unas 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y 
400.000 encarcerados» I5• 

a atuat;ao destes 6rgaos porque documentos devem ter sido retirados ou adulterados; (f) os mil;" 
tares brasileiros tem insistido em que nao existem mais documentos nas Armas: «Se eles ainda 
existirem, certamente estarao muito bem guardados. Se foram destruidos, a expectativa 
por uma versao mais factivel da hist6ria brasileira certamente passarapor achadoseventuais, 
denuncias de ex-agentes insatisfeitos com seu papel na sociedade ou a coragem daqueles 
que, vitimas, ainda hoje fazem do medo um companheiro de todas as horas». Beatriz Bias. 
«Operat;ao Condor. documentos preservados?». Correio Popular. 21.05.00. 
13. Sobre a resistencia de grupos militares, por meios violentos, a transicao politica, ver: 
JoseA. Argolo, Katia Ribeiro e Luiz Alberto M. Fortunato. A direita explosiva no Brasil. Rio de 
[aneiro : Mauad, 1996. 
14. Uma excelente contribuicao academica a este tema encontra-se em Marcia Guena. 
Arquivo do Terror. Documentos Secretos da Ditadura do Paraguai (19860-1980). Apres.: Ber
nardo Kucinski; Pref.: Sedi Hirano. Sao Paulo: Memorial da America Latina, 1996. 
15.Stella Calloni, «Los Archivos delHorror delOperativo Condom. Publicado original mente em 
ingles na revista norteamericana CovertAction no outono de 1994. Publicado eletronicamente 
por Equipo Niskor, de Madri, em 08.08.98. [www.derechos.org/niskor]. 
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As repercussoes tendem a aprofundar-se e a perdurar na medida do 
impacto ja causado e das revelacoes que estao por vir. Pois muito pouco 
se tornou conhecido ate agora na avaliacao do advogado paraguaio Martin 
Almada que, em 1992, descobriu 0 que veio a ser conhecido como Arquivo 
do Terror, do qual se tornou um especialista: «solo un cinco porciento de los 
documentos h6 sido realmente analizado»16 No caso brasileiro, a Lei da Anistia 
de 1979 isentou de processos os agentes do Estado suspeitos de haverem 
cometido «crimes conexos», isto e, delitos no exercicio da funcao 
repressiva. Trata-se em tais casos de uma anistia sobre hip6teses e sem 
culpa formalizada. Em decorrencia, ao contrario do que ocorreu na Ar
gentina, militares e policiais nao foram levados a julgamento. Enquanto um 
dos pilares da transicao politica, e segura a permanencia da Lei da Anistia 
nos termos atuais. Em outras palavras, e muitissimo remota a possibilidade 
de sua revogacao ou rnodificacao de modo a possibilitar 0 julgamento dos 
que se beneficiaram dos seus efeitos quanto aos «crimes conexos». Eventuais 
efeitos das revelacoes da repressao movida pelos governos militares terao 
carater moral e politico, porem nao necessariamente juridico, ainda que a 
iniciativa judicial sejam proveniente do exterior. Ate porque a legtslacao 
brasileira nao possibilita a extradicao de brasileiros. 

A porta que se abre para a Hist6ria recente do Brasil podera represen
tar um mergulho hist6rico nas relacoes com os Estados Unidos. No con
texto da Guerra Fria, a repressao movida pelos regimes autoritarios nas 
decadas de 70-80 teve 0 apoio da adminlstracao norte-americana com 
fortissimos estfmulos de toda ordem. Hoje se conhecem adequadamente 
os papeis da Escola das Americas na formacao da contra-lnsurgencla na 
America Latina. A articulacao repressiva denominada Operacao Condor 
orientou-se como uma «internacional anti-comunista» com a opcao da 
atuacao c1andestina e llegal. em nome do combate aos grupos politicos e 
para-militares de esquerda que tarnbern constituiriam uma «internacional 
cornunista», a exemplo da Organizacao Latino-Americana de Solidariedade 
identificada com 0 regime cubano". A hip6tese central deste ensaio afir

16. Ana Baron, «Terrrorismo de Estado. Desaparecen documentos clave del Plan Condon>. 
Clarin (Buenos Aires), 14.05.00. [www.c1arin.com.ar] 
17. A prop6sito da cooperacao dos Estados Unidos para a Operacao Condor, ver: Henry 
Raymont. «Antecipacao americana. Primeiras acoes no continente datarn de 1954». lornal 
do Brasil, 21.05.00; «lnspiracao para ditaduras rnilitaresn.jcmc! do Brasil, 21.05.00.0 apoio 
de Cuba a luta armada de partidos de esquerda e reiteradamente lembrada por diversos 
analistas. Recentemente, dados sobre este apoio foram divulgados pelo Exercito, A prop6
slto, ver: Mario Magalhaes. «Cuba treinou 202 brasileiros, diz Exerclto», Fo/ha de S. Paulo, 
11.06.00. 
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ma que 0 Brasil esta ingressando numa fase de catarse hist6rica e politica 

acerca de um perfodo de ampla e profunda repressao politica. Se a abertu
ra dos arquivos se concretizar, esta nova fase sera uma retornada do Brasil 
Nunca Mais, explendida pesquisa que foi promovida pela Igreja Catolica de 
Sao Paulo com 0 apoio do Conselho Mundial de Igrejas, cuja vasta 

docurnentacao encontra-se disponivel aos pesquisadores na Universidade 
Estadual de Campinas. Uma conclusao preliminar vai no sentido de que 
nao se esta desenhando no memento uma crise na area rnilitar, mas ela 

podera ocorrer num cenario hipotetico de julgamento (e/ou condenacao 
politica) das Forc;as Armadas por sua atuacao repressiva nos anos 60-80. 
Uma salda institucional e dernocratlca sera a abertura dos arquivos de 

todos os lados; ou seja, arquivos militares e tarnbern de grupos da luta 

armada dos anos 60-80. Mais ainda no tocante aos arquivos oficiais, sejam 
policiais, militares, diplornatlcos e outros, trata-se da sua abertura irrestrlta, 
sem exclusc5es e proibicoes. Por todas estas razoes, uma das repercussc5es 
do segundo caso Pinochet - atraves das revelacoes sobre a Operacao 
Condor - e sua insidencia sobre a pauta militar, como se vera adiante. 
Nesta situacao desconforcivel, a obediencia politica das Forc;as Armadas 
(cujasconhecidas deficiendas materials e operacionais nao recebem atencao 
prioritaria do presidente da Republica e a area econ6mica do governo) 
esta representando um referee da autoridade presidencial sobre 0 aparelho 
de forca do Estado. Finalmente, este debate sobre a Operacao Cone: ~ 

coincide com um momento de grande gravidade da Seguranc;a Publica, em 
funcao do qual se estabelecem pressc5es pelo emprego do Exercito (em 
especial do senador Antonio Carlos Magalhaes, presidente do Senado e 
do Congresso Nacional), nem que para tanto seja preciso reformar a 
Constituicao". 

Em que pese tal obediencia politica, talvez em nenhuma situacao recente 
militares se ten ham pronunciado tanto sobre uma ternatica como na 
conjuntura das repercussc5es do caso Pinochet no Brasil. Tal retorno dos 
atores militares acena politica - atraves de seus comandantes - tem aspec
tos benefices e representa uma performance que contraria 0 rnutisrno 

politico que a dernocratizacao Ihes havia irnposto, por vezes em prejuizo 
da clareza e da abrangencia do debate de temas nacionais estrategicos. 

18. 0 senador Antonio Carlos Magalhaes afirma que bastaria a presenca das Forcas Arma
das nas ruas para diminuir 0 nlvel de inseguranca da populacao: de sua parte, 0 deputado 
federal Jose Genoino (PT de Sao Paulo) lembra 0 despreparo do Exercito para a funcao 
pelletal e acrescenta dois outros riscos: «0 potencial de corrupt;60das Fort;as Armadas e sua 
possivel politizat;ao». Este debate esta longe de encerrar-se, ate porque a opiniao publica 
podera ser sensivel a tese do senador. Os dois politicos se manifestaram recentemente 
sobre este tema (<<As Forcas Armadas devem ser utilizadas no combate acriminalidade»): 
Antonio Carlos Magalhaes, «Alern dos limites do toleravel»: Jose Genoino. «Medida paliati
va e irresponsavel», Folha de Sao Paulo, 03.06.00. 
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Teses juridico-pollticas sobre 0 segundo caso Pinochet 

Procuraremos recompor nesta parte algumas teses sobre 0 julgamento 
de Pinochet, tal como foram desenvolvidas no Brasil C\IJ aqui apropriadas, 
po is elas condicionam fortemente a reflexao que vira a seguir. 

A detenc;oo de Pinochet no Ing/oterro represento umo vio/oc;oo do 
soberonio do Chile 

Este conceito tradicional de soberania dos Estados nacionais, que e 
bastante cara aos militares do Brasil (e aos militares em geral), 
correspondente as posicoes do governo chileno, evidentemente. Ela foi 
divulgada no Brasil como uma especie de paradoxo. Ou seja, que os alia
dos de Pinochet a defendam, nada havera de novo; mas que a acatem os 
adversaries do ex-ditador, hoje no governo em razao do processo de 
redernocratizacao, ai se encontra a causa de algum desconforto aparente. 
Pois, de fate, embora tenham side viti mas do regime militar, dirigentes 
politicos do Chile defendem 0 julgamento de Pinochet exclusivamente em 
seu pais, 0 que seria muito pouco provavel de ocorrer sem 0 «segundo 
caso Pinochet», pois 0 ex-ditador seria praticamente inimputavel no Chile. 
Em outras palavras, 0 apego a soberania nacional estaria representando 
um favorecimento ao ex-ditador na medida em que 0 seu retorno ao Chile 
significaria para ele, praticamente, uma garantia da inexistencia de 
[ulgarnento". Como se pode imaginar, esta critica foi adotada pelos 
movimentos de Direitos Humanos a partir sobretudo da Anistia Interna
cional. 

Durante 0 encontro de chefes de Estados ibero-americanos no Rio de 
Janeiro, oito meses ap6s a detencao do ex-ditador em Londres, 0 presi
dente Eduardo Frei teria instado junto ao primeiro-ministro espanhol Jose 
Maria Aznar na busca de uma solucao "humanitarian e "rapidan para 0 caso 
Pinochet: "Vamos manternossa pressao sobre a autoridade espanhola e britonica, 
porque 0 que estamos pleiteando e0 respeito a nossa soberania"2o. Estaposicao 

19. "Mas Bitar eagora um dos muitos ex-dissidentes que se tornaram politicos e diplomatas de 
alto nivel no novo governo democrdtico do Chile e pedem a volta de Pinochet. Efes argumentam 
que a detenr;iio viola a soberania chilena e a afegada cumplicidade do general do reserva no 
violar;iio dosdireitos humanos durante seus 17anosde governo eum problema que cabe 00 Chile 
resolver. A posir;iio de/es bem revelo 0 extraordindrio dilema dos dissidentes que voltaram 00 

cendno politico chileno a partir de 1990, quando Pinochet trans(eriu 0 poder. Numa estranha 
virada do destino, as vitimas de Pinochet s60 (orr;adas a protege-Io contra um julgamento interna
cional. Niio tem sido [aci". Anthony Faiolla. «Ex-vitimas hoje defendem general». 0 Estado de 
Siio Paulo, 01.1 1.98. 
20. Gilse Guedes e Eliane Azevedo. "Frei pressiona Espanha pela libertacao de Pinochet". 0 
Estado de S. Paulo, 29.06.99. 
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foi acolhida pelo ex-primeiro ministro Felipe Gonzalez, 0 qual afirma que 
nao teria admitido interferencia internacional na transicao polftica que 
conduziu na Espanha. Portanto, a exemplo de Eduardo frei, Gonzalez nao 
aceita que Pinochet seja julgado em outro pais que nao 0 Chile, multo 
menos na Espanha". 0 presidente cubano Fidel Castro assoclou-se igual
mente a tal defesa da soberania chilena, tese que Ihe interessaria 
pessoalmente". 

Quando 0 governo britanico permitiu 0 retorno de Pinochet ao Chile, 
o presidente eleito Ricardo Lagos reafirmou enfaticamente a tese da 
soberania do seu paisao dizer que respeitara integralmente a liberdade do 
judiciario se Pinochet vier a ser julgado e que 0 ex-ditador nao deveria 
reassumir 0 cargo de senador, ja que seria extraditado sob alegacao de 
problemas de saude", Evidentemente, a tese da soberaniachilena encontra 
fundamento no Direito internacional. No caso do governo do Chile, nao 
pode ser confundida com a tese da impunidade do ex-ditador, edisto deu 
provas ao respeitar as iniciativas judiciais. A cupula da Igreja Cat61ica 
brasileira associou-se a esta tese em respeito aorientacao cat6lica chile

24 
na ,ao passo que as bases catolicastenderam a identificar-se com a posicao 
geral dos movimentos de direitos humanos. Contra a tese do respeito a 
soberania do Chile posicionaram-se politicos da esquerda chilena e, em 
geral, rnilitantes e associacoes de direitos humanosparaos quaisa detencao 
de Pinochet na Inglaterra e sua eventual extradicao para a Espanha 
corresponderiam aunica possibilidade de seu julgamento, descartada, em 
principio, a possibilidade de que ela viesse a ocorrer no Chile". 

21. Em recente visita ao Chile, Gonzalez teria afirmado: "Eu realizei no Espanha a transiC;ao do 
ditadura para a democracia e ruio terio gostado que alguem interferisse nesse processo logo que 
estvessemos em condic;oes de executd-Io pornos mesmos. (...) 0 que eu nooqueria no meu coso, 
tcmbern nao desejo no coso do Chi/e." Adela Gooch. "Julgamento do general deixa Espanha 
dividida". 0 Estado de S. Paulo, 26.09.99. 
22. «Sera que Pinochet foi mais cruel e sanguinarlo com seus adversaries, em seus 17 anos de 
ditadura, do que Fidel Castro em seus 40 anos de tirania1 (Visto que ambos) sao responsaveis 
por indiziveis abusos contra os mais elementares direitos humanos, (deveriam sofrer) identlca 
condenacao e perseguicao por parte da comunidade democratica internacional. Contudo, ja 
o sabemos, enquanto nenhum governo dernocratico defendeu Pinochet, somente um nurne
ro infimo de governos democraticos se atreve a dizer 0 que Fidel Castro ena realidade - um 
pequeno satrapa com as rnaos manchadas de sangue. (...) 0 "caso Pinochet" ealentador do 
ponto de vista moral, juridico e politico, porque abre as portas para que, no futuro, outros 
ditadores - nao importa de que tendencia ideol6gica - sejam perseguidos e punidos por seus 
crimes". Mario Vargas Uosa. "0 'coso Pinochet"'. 0 Estado de S. Paulo, 17.10.99. 
23. Tatiana Bautzer. "Lagos apoiara [ustica contra ex-ditador". 0 Estado de S.Paulo, 19.01.00. 
24. D. Paulo Evaristo Arns, Arcebispo Ernerito de Sao Paulo, expressou esta poslcao em 
conferencia que pronunciou sobre Direitos Humanos na Universidade Estadual de Campinas 
no dia 11.11.98. 
25. "A posiC;ao deles causou uma tempestade politico que cmeoco esfacelar a coalizao de centro
esquerda governista, a Concertocdo, pois os esquerdistas argumentam que esses parlamentares e 
dip/omatas sao, no melhor das hipoteses. ingenuos e, no pior, uns vendidos. Tambemdizemque leis 
de anistia e a permanencia do poder dos militares e do direita no Chile transformaram um julgamento 
criminal de Pinachet no Espanha - que pediu sua extradiC;oo do Ing/arerra - no melhor espercncc de 
fazerjustic;a. principalmente para as familias das3 milpessoas mortas ou desapareddas". Anthony 
Faiola, «Ex-vitimas hoje defendem general». 0 Estado de Sao Paulo, 01.1 1.98. 
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A retencdo de Pinochet na Inglaterra representa a sua condenaoio moral assim 
como a do regime militar chileno 

A escritora chilena Isabel Allende expressou brilhantemente este 
conceito ao considerar in6cuas as questoes intelectuais e juridicas relacio
nadas com a iniciativa do juiz Baltasar Garz6n que levou a detencao de 
Pinochet em Londres: 0 que importa, de fato, e a condenacao moral. A 
detencao do ex-ditador teria escancarado 0 fato hist6rico da producao de 
vltirnas do regime rnilitar, da ellrninacao sistematica dos opositores, da 
perseguicao aos Iideres estudantis e sindicais, da pratica da «piot repress60 
contra as classes populares, que hci muito os militares consideravam um meio de 
cultura do marxismo». Enfim,vale a pena cita-ta em razao da expressao literaria 
e polltica da condenacao moral do ex-ditador: "0 general mamem 0 Chile 
sobseu controle hci 25 anos e ainda e a (tgura maisin~uente do pais. Quase uma 
decade depois de entregar a presidencia, 0 velho ditador conserva 0 governo 
democrcitico como refern, Mas, por enquanto, tambem 0 general estd retido. 
Estci em pris60 domiciliar numa monsdo de Londres, aguardando a decisiio (tnal 
sobre a extradioio pedida por um juiz espanho/, Baltasar Garzon, que 0 acusa 
de crimes contra a humanidade - genocidio, tortura e terrorismo - cometidos 
contra cidaddos espanhois no Chile. 0 pedido provocou debates na Inglaterra, 
Chile e no restante do Ocidente sobre se e conveniente e justo levar ex-governantes 
a julgamento por violar os direitos humanos. Mas, no que toea a Pinochet, essas 
questoes inteleetuais s60 inocuas. Ao perseguir 0 general, instruir uma causa 
solida e emitir 0 pedido de extradic;60, Garzon jci conseguiu um resultado salutar: 
a ruina moral de Pinochet. Portanto, 0 homem que teve 0 desplante de fazer 0 
papel de salvador de sua nac;60 vai assumir seu lugar na companhia de Caligula 
e Idi Amin. Mesmo que Pinochet nunca vci a julgamento, a justic;a terci sido 
feita»26. 

o caso Pinochet inscreve-se numa nova situac;60 do Direito Internacional e dos 
Direitos Humanos sobre os quais uma nova cidadania se estd constituindo 

Do Tribunal de Nurenberg aos dias atuais, 0 Direito Internacional mudou 
radical mente no plano dos direitos hurnanos". Haveria portanto 
legitimidade para a julgamento de acusados de delitos contra a humanidade 
em qualquer pais signatario dos rnultiplos tratados formalizados desde entao, 

26. Isabel Allende. "Pinochet deixou no Chile um legado de medo". 0 Estado de Sao Paulo. 
24.01.99 (grifado por mim). 
27. Para uma analise competente da ternatica juridica e politica dos direitos humanos, ver: 
Celso Lafer. Corneroo, desarrnamento e direitos humanos. Rerexoes sobre uma experiencia 
diplomcltico. Sao Paulo: Paz e Terra. 1999. 
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o caso Pinochet teria trazido atona 0 faro de que antigos ditadores nao 
podem mais andar a vontade pelo mundo ou asilar-se com recursos 
roubados aos seus parses. 0 jornalista brasileiro Antonio Carlos Pereira 
aplicou tais principios ao caso Pinochet: "Na ultima aecaao, porem, a questoo 
dos direitos humanos assumiu importancia inedita na hist6ria da humanidade. 
Criou-se um movimento de opinioo de ambito universal capaz de condenar mo
ralmente 0 individuo, 0 grupo, 0 governo, 0 pais que viole tais, direitos. (...) Parece 
estranho que se pretendesse que Pinochet (osse ju/gado na Espanha por crimes 
cometidos no Chile. Eesse 0 alcance do novo direito, que comeco a tomar corpo 
com 0 caso Pinochet. Viola~oes de direitos humanos por parte de governos de 
[ato sdo crimes de jurisdi~oo universal, podem serju/gados em qualquer pais que 
se disponha a (aze-Io. (...). Ex-ditadores e violadores de direitos humanos jd ndo 
estiio a salvo em nenhum pais, exceto 0 seu. Ex-ditadores, mas noo ditadores. 
(Entre Pinochet e Fidel existe) a di(eren~a essencial do exercicio do governo. 
Do ponto de vista moral, ambos soo identicos. Do ponto de vista politico, no 
entanto, noo podemserequiparados. (...) A prisoo de um governante em exercicio, 
porem, constituiria 'casus belli', seria entendida em todo 0 mundo como uma 
transgressoo dos principios elementares da boa convivencia internacional»28. 

A [urista brasileira Flavia Piovesan desenvolveu diversos argumentos 
sobre os Direitos Humanos aluz do Direito Internacional num «Ato Publi
co em favor da punicao de Pinochet» da Ordem dos Advogados do Brasil, 
em novembro de 1998, em Sao Paulo. Em sua conferencla, ela afirrnou 
basicamente os seguintes conceitos sobre 0 Direito internacional e os 
crimes contra os direitos humanos, a comec;:ar pela tortura. Os paises 
signataries de tratados internacionais sobre estes temas assumem 
obrigacoes [uridicas, dentre elas a de processar acusados de cometer tais 
crimes. Nao se Iimitam estes parses a uma [urisdicao territorial, pois vigora 
a «jurisdi~oo compuls6ria e universal para os individuos suspeitos de terem 
praticado torture. (. ..) Ajurisdi~oo ecompuls6ria porque obriga os Estados-partes 
a punir os torturadores, independentemente do territ6rio onde a viola~oo tenha 
ocorrido. Universal porque 0 Estado-parte onde se encontra 0 suspeito deverd 
processd-Io ou extraditd-Io para outro Estado-parte que 0 solicite e tenha 0 direito 
de (aze-Io, independentemente de acordo previo bilateral de extradi~oo. (...) Noo 
hd ainda como obstar a responsabiliza~oo de Pinochet com (undamento na 
imunidade diplomdtica em rela~oo a crimes cometidos ao tempo em que era 
Che(e de Estado»29. Trata-se da emergencia de uma nova cidadania, capitu

28. PEREIRA, Antonio Carlos. "0 caso Pinochet". 0 Estado de S. Paulo, 07.03.00. A prop6
sito, existe uma vastissima literatura sobre 0 novo Direito dos direitos humanos. Ver, por 
exemplo, 0 artigo «Pinochet: carcel evitable, juicio ineludible» de Prudencio Garcia, publi
cado en £1 Pais (Madri), 03.01.00 (www.derechos.org/niskor). 
29. Flavia Piovesan. «Pinochet nunca rnais» [www.oab-sp.org.br] 
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10 da ordem internacional que se esta erigindo com base na «globallzacao do 
Diretto internacional». Segundo 0 historiador Carlos Guilherme Motta, tal 
conceito de cidadania associa-se estreitamente ao caso Pinochet, com 0 qual 
inaugura-se «umnovo periodo histerico, em quese demonstra quea Uniiio Europeia, 
apesequacionar - 0 quendo significa resolver completamente - seusproblemas inter
nos, parte para a construcdo de um novo conceito de cidadania e de ac;iio internacio
nal. Deter um general latino-americano na IngJaterra, observando-se em seguida 
umasene demedidas de reparac;iio dedireitos humanos atropelados poruma ditadura 
sanguinaria, constitui um marco no diplomacia da nova ordem internacionabJo. 

Portanto, a iniciativa judiciaria da Espanha se encontraria firmemente 
amparada no Direito Internacional, nao podendo 0 eventual julgamento 
de Pinochet naquele pais ou na Inglaterra representar uma agressao contra 
o Chile ou 0 desconhecimento da sua soberania do Chile. Pois a nenhum 
pars no exercicio da soberania cabera mais a exclusividade nos casos de 
delitos contra os direitos humanos ou contra a humanidade. 

Reflexos do segundo caso Pinochet no governo Fernando Henrique 
Cardoso e no Congresso Nacional 

Um cornentario preliminar sera oportuno para localizar 0 segundo caso 
Pinochet no contexte da agenda militar brasileira. Diversos pontos 
cornpoem tal agenda. cu]o denominador comum e a subordinacao do 
aparelho militar adirecao politica do Presidente da Republica. Se e certo 
que 0 chefe de Estado nao aprecia a expressao subordinoc;iio politico, ja que 
os militares se encontrariam submissos ao poder civil por forca da 
Constituicao, nao menos certo e que a area parlamentar e os pr6prios 
militares discordam do presidente pois identificam a expressao politica de 
tal subordinacao na adocao da Politica de Defesa Nacional" e na crtacao 
do Ministerio da Defesa", ap6s um perfodo de superacao das hist6ricas 

30. Carlos Guilherme Motta. "A nova cidadania internacional". 0 Estodo de S. Paulo, 05.04.99. 
31. Em diversas oportunidades, os deputados federais Aldo Rebelo (Partido Comunista do 
Brasilde Sao Paulo) e [air Boisonaro (oficial da reserva do Exercito, PPBdo Rio de janeiro) tern 
defendido a tese de que 0 ministerio da Defesa foi adotado para restringir 0 poder dos militares 
e, em decorrenda, facilitar a privatlzacao das empresas estatais e a desnaoonahzacao da economia 
brasileira. Parlarnentares da base governista e mesmo da oposkao (caso de jose Genoino - PT
SP) consideram 0 ministerlo da Defesa a estrutura mais adequada para a democracia do que os 
rrunisterios militares, pois estes expressariam um alto grau de autonomia militar. Sobre a Politica 
de Defesa Nacional, ver: Eliezer Rizzo de Oliveira. <tA Politica de Defesa Nacional do Brasil: 
Dirccao politica sobre as Forcas Armadas». Francisco Rojas Aravena (ed), Cooperaci6n y Seguri
dod Intemocionol en los Americas. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1999, pg. 77-86. 
32. Em novembro de 1998,0 presidente Cardoso enviou ao Congresso Nacional 0 projeto de 
lei sobre a criacao do Ministerio da Defesa em substituicao aos rninisterios militares, cujos 
estudos preliminares ocuparam 0 seu primeiro governo. No meio do ana seguinte, ja no segun
do governo, sancionou a LeiComplementar 97 (09.06.99) que institui 0 Ministerio da Defesa, 
cujo titular assessora 0 presidente «nos assuntos pertinentes aarea militar».Quanto ao «emprego 
dos meios militares», 0 presidente passa a ser assessorado pelo Conselho Militar de Defesa 
composto pelos comandantes da Marinha, Exercito, Aeronautica e pelo Chefe do Estado-Maior 
de Defesa. Este Conselho e presidido pelo ministro da Defesa. [www.defesa.gov.br]. 
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militares. Mais ainda, uma parte relevante da definicao (politica e 
orcarnentaria) dos interesses da area militar, no contexte desta 
subordinacao. depende do Congresso Nacional que tem reiterado, salvo 
em raros momentos - como no segundo caso Pinochet - seu habitual 
despreparo e menosprezo pela tematica militar. Tudo se passa como se 0 

Brasil, na ausencla de arneacas militares da parte dos vizinhos irnediatos, 
pura e simplesmente nao precisasse de Defesa Nacional e de forcas rnllita
res, mastao somente de forcas de seguranc;a publica,cabendo as lnstitulcoes 
militares complementar ou substituir com vantagem organismos 
governamentais civis, reticentes e ineficientes. 

Se 0 rninisterio da Defesa, novo formate institucional da presenc;a mili
tar no governo, facilitou ate aqui a absorcao dos irnpactos e repercussoes 
das revelacoes sobre a Operacao Condor, implicando uma revisao (que se 
prenuncia) da hist6ria militar recente do pais, a atuacao eficaz da area 
conservadora do aparelho militar - especialmente de oficiais da reserva em 
resistenciasc1ubes, acoesde pressaosobre os Comandos das Forc;as (antigos 
rninlsterios militares) e sobre 0 Congresso Nacional - tem apresentado 
uma crltica persistente a algumas das principals variaveis da agenda militar. 
Daf 0 desconforto por vezes lndisfarcavel da direcao politica e militar do 
paisacerca de temas de grande sensibilidade:a defesada soberania brasileira 
sobre a Amazonia (contra eventual mas nao ainda identificada arneacapro
veniente do exterior), a gravissima crise da seguranc;a publica nas principais 
cidades do pais, a relacao das Forcas Armadas (e do Exercito em particu
lar) com 0 combate ao narcotrafico e ao crime organizado. A proposito, 0 

ministro da Defesa Geraldo Quintao manifestou-se contrariamente a tal 
emprego: «A visciD que voce tem de uma sociedade com as Forcas Armadas, 
cheias de fuz;s, na rua ncio ede seguran~a. Ea supera~cio ate do estado de 
Direito»33. E, segundo 0 general Gleuber Vieira, comandante do Exercito, 0 

emprego da forca militar na seguranc;a publica seria equivocado e inope
rante, do ponto de vista operacional e dos resultados. Pols a inseguranc;a 
dasgrandes cidades estaria refletindo a ausenciaou a presenca insuficiente 
do Estado.Estas nao poderiam ser solucionadas com 0 emprego do Exercito, 
que nao esta preparado para a seguranc;a publica: «A ;ntranqiiilidade da 
sociedade edecorrente de problemas de remunerocdo, de emprego, do faha de 
uma presem;a permanente do Estado e de assistencias as popula~i3es queeriam 
estas fragilidades e abrem 0 espa~o para 0 crime organizado. Por isto, a presen~a 

das Fotcos Armadas tem um efeito episodico. No instante em que elas salrem, 
reaparecem todas as causas reais do problema da inseguran~a publica. Entcio, e 
inocua toda esto oplica~cio e, simuhaneamente, ncio sdo atacadas as causas. (A 

33. "Ministro nao quer Forc;as nas ruas». Fo/ha de S. Paulo, 30.05.00. 
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aplicacao das Forcas Armadas na seguranca publica nada resolvera.) Terd 0 

dom de resgatar 0 principio de autoridade, mas noo vai as origens do problema, 
que reside na vulnerabiJidade da soaedaden", 

o caso Pinochet e a Operacao Condor, lados de uma mesma moeda, 
atualizaram esta agenda militar e colocaram as Forcas Armadas contra a 
parede. Mais do que defender os procedimentos repressivos que adotararn 
ha tres decadas, trata-se agora de nao perder 0 controle sobre 0 processo 
de descoberta dos novos fatos e de sua revelacao. Mas, ao contrario das 
conjunturas em que gozavam de elevado grau de autonomia politica, as 
Forcas Armadas dependem agora de uma autoridade presidencial 
inquestionavelmente atuante, embora nem sempre previdente e atinada 
com as inquietacoes militares. Dai a razao pela qual uma recupercussao 
destacada do segundo caso Pinochet nas relacoes civil-militares no Brasil 
refere-se a performance da autoridade do presidente da Republica sobre a 
area castrense e a emergencia de um papel ampliado do Congresso Nacio
nal com relacao a Operacao Condor. Nesta se inscreve a pesquisa sobre a 
eventual partlcipacao deste esquema repressivo nas mortes dos ex-presi
dentes Juscelino Kubitscheck e [oao Goulart e do ex-governador Carlos 
Lacerda, num pequeno intervalo de tempo no meio da decada de 70 35

• 

o governo brasileiro orientou-se pela distincao e equidistancia entre 
suas boas relacoes com 0 governo chileno, consideradas as circunstancias 
de uma transicao politica incompleta, e 0 estigma em torno da figura do 
ex-ditador. Sobre a transicao incompleta que nao conseguira subordinar 0 

poder armado as instituicoes civis", Fernando Henrique Cardoso analisara 
tempos atras um trace ja bastante estudado. Ou seja, que no Chile teria 
ocorrido «uma rupture politica, com 0 general Pinochet, e uma recomposir;oo 
hd pouco. Vigora um sistema em que noose tem ainda uma democracia formal 
plena. Hd privill~gios do Exercito, hd parlamentares bionicos»37. 

34. Tania Monteiro, «Falta Estado nas ruas, e nao Exerclto, diz general». 0 Estado de S. 
Paulo, 1I.05.00. 
35. Sobre a possivel associacao das mortes destes politicos com a repressao politica, ver: 
Luis,Costa Pinto. «As sombras de 1976». Epoca, 12.06.00. 
36. Eo que reconhece 0 soci61ogo Francisco Rojas: «Tenemos unademocracia conbastantes 
restnaiones a causa del coraaer autoritario de fa Constitucion. Pero la democracia no estd en 
riesgo. Hay unajerarquia de mando, y el presidente Ricardo Lagos ha sido doro sabre el tipo de 
relacionamiento defpodercivil conlas Fuerzas Armadas))Gabriel Alejandro Uriarte, «Francisco 
Rojas, experto en FF.AA.: No habra un revent6n militar». Pcigina 12 (Buenos Aires), 24.05.00. 
A prop6sito da detencao de Pinochet e de seu julgamento no Chile, 0 soci61ogo Tomas 
Moulian avalia que 0 presidente Lagos concluira a transicao politica: «aeo que se puede 
esperor una reacao« militar de desi/usion y dolor, peroes posible que las reacciones mas duras 
provengan de la derecha politica, algo que puede afeetar en 10 inmediato todos los dici/ogos entre 
10 gobierno y fa cposioon». Florencia Grieco. «EI soci61ogo Tomas Loulian habla del futuro 
o lit i c o de Chile. 'Empieza el cierre de la transici6n'». Pcigina 12, 24.05.00 

www.paginaI2.com.ar] ~ 7. 0 presidente segundo 0 sodologo: entrevista de Fernando Henrique Cardoso a Roberto Pompeu 
de Toledo. Sao Paulo: Companhia das l.etras, 1998, pg. 35. 
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Desde 0 primeiro momento, conforme ja foi mencionado, Cardoso 
recusou-se a fazer gest6es junto ao governo espanhol pela libertacao de 
Pinochet. Portanto, 0 governo provavelmente orientou-se pela avaliacao 
de um risco calculado a que deveria submeter-se 0 sistema politico chileno 
quanto ao caso Pinochet, fosse confirmado 0 iulgarnento na Espanha ou 
viesse 0 ex-ditador a ser devolvido ao seu pais. Segundo 0 ministro das 
Relacoes Exteriores Luis Felipe Lampreia, 0 governo brasileiro expressou 
aInglaterra a sua preocupacao com 0 «bem estardo Chile e de sua democra
cia»38. A coerencia com tratados internacionais e, mais precisamente, com 
a legislac;ao comum ao Mercosul tarnbern serviu de amparo aorientacao 
geral do governo brasileiro, que, atraves do Presidente e do ministro da 
justica Jose Gregori, lamentou a inexistencia de tribunal internacional com 
efetiva jurisdicao para 0 caso Pinochet". 

Encontrando-se em Portugal para a cupula ibero-americana, de onde 
viajou ao Chile para a posse do presidente Ricardo Lagos, 0 presidente 
Cardoso defendeu mais uma vez 0 julgamento de violacoes dos direitos 
humanos por Tribunallnternacional cuia criacao recente foi apoiada pelo 
Brasil. Nas palavras do presidente Cardoso, «nos achamos que qualquer 
pessoa que cometeucrimes contra os direitos humanos, em tese, deveserjulgada 
pelo Tribunal Penallnternacional, que 0 Brasil apoia'. (...) Tenho a convicr;oo de 
que 0 Chile saber6 encaminharcorreta e democraticamente essa quesuio; (Tenho) 
muita con(lanr;a em que 0 presidente Ricardo Lagos levar6 0 Chile no rumo da 
democracia" (...) "Nessa posir;oo ea mesma; (...) a decisoo edos tribunais chile
nos e 0 meu sentimento, que j6 expressei tantas vezes, ede que sou absoluta
mente favor6vel d existencia de um Tribunal Penallnternacional porque os crimes 
contra os direitos humanos noo podem ser aceitos pela comunidade internacio
nal, nos dias de hoje"40. Esta posicao vai na mesma direcao da iniciativa que 
a Comissao de Direitos Humanos da Camara dos Deputados concebeu no 
final de 1998, que ainda nao prosperou, de que 0 Brasil (em virtude de 
press6es internas ao pais) tarnbem poderia vir a ser parte numa solicitacao 
judicial contra 0 ex-ditador em razao da morte de brasileiros por ocasiao 
do golpe de 197341

• Mas podera prosperar com 0 desenvolvimento das 
consequencias das revelacoes sobre a Operacao Condor: caso 0 Brasil 
venha a ser responsabilizado pela [ustica de uma dos paises-membros 
daquela associacao, ele podera tomar uma medida similar em direcao aos 

38. «Campanha dificultara rota do v60 de Pinochet». 0 Estado de S. Paulo, 21.1 1.98. 
39. 0 ministro Gregori sugeriu que 0 Tribunal Penal Internacional recentemente criado 
podera ser 0 foro para casos de desrespeito aos direitos human os: «Aatitude adotada pela 
Inglaterra (0; um ato moral que dci sina;s de que a impunidade chegou ao (1m)). «Brasil autoriza 
aviao a sobrevoar territorio». 0 Estado de S. Paulo, 03.03.00. 
40. Tania Monteiro, "FHC defende corte internacional para violacoes'', 0 Estado de S. Paulo, 
10.03.00. 
41. "Brasil estuda posslvel juizo contra Pinochet". 0 Estado de Sdo Paulo, 02.12.98. 
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seus antigos parceiros. A disposicao brasileira de ampliar a abrangencia da 
Lei dos Desaparecidos de modo a poder examinar e eventualmente acolher 
casos que nao se enquadraram em razao dos prazos processuais ou do 
periodo de referencia para os delitos (setembro de 1961 - crise da renuncia 
do presidente Janio Quadros - a agosto de 1979 - prornulgacao da Lei da 
Anistia}". Podendo reconhecer a responsabilidade brasileira pela morte e 
desaparecimento de estrangeiros no pais, podera tambern 0 governo 
brasileiro reconhecer sua responsabilidade por rnortes de brasileiros 
ocorridos no exterior. Uma questao essencial para as relacoes civil-milita
res no atual contexte dernocratico brasileiro sera: 0 presidente Fernando 
Henrique Cardoso concordara com um eventual julgamento de rnilitares 
por tribunal internacional sobre violacao de direitos humanos. Ou, no que 
Ihe couber, fara respeitar a Lei da Anistia? Perante a primeira questao, sera 
o presidente coerente com a posicao que adotou sobre 0 segundo caso 
Pinochet (quando postulou tal julgamento segundo leis internacionais)? 

Como se ve, 0 governo brasileiro tomou uma serie de posicoes em 
reacao ao impacto causado pelas revelacoes da Operacao Condor pela 
imprensa. Ate porque 0 pr6prio presidente da Republica se encontra con
dicionado por suas posturas ate aqui definidas sobre direitos humanos, 
pelo carater negociado da transicao politlca, pela cornposlcao partidaria 
pela qual se elegeu duas vezes, pela Lei da Anistia e Lei dos Desaparecidos 
e pelo novo perfil politico do aparelho militar no contexte do rninisterio 
da Defesa. Dificilmente seria diferente, mas 0 fato e que as iniciativas do 
governo passam a conectar-se tarnbern as do Poder Legislativo, em espe
cial da Comissao de Direitos Humanos da Camara dos Deputados, cujo 
apoio Lei dos Desaparecidos e envolvimento com 0 movimento nacional 
de entidades de direitos humanos revelam uma particular vocacao para os 
temas da violencia social e institucional. Embora alguns dos seus membros 
mais destaques pertencarn a partidos de oposicao, esta Comissao de 
Direitos Humanos se tem orientado por uma visao de Estado sobre estes 
problemas e por uma acentuada sensibilidade que os vinculos com a 
sociedade civil Ihe estimulam. Das relacoes entre governo e Comissao de 
Direitos Humanos da Camara dos Deputados tern surgido iniciativas em 
torno do segundo caso Pinochet na direcao da arnpliacao do conhecimento 
da hist6ria recente da repressao militar e da violencia politica. 

Quante areferida Comissao, suas acoes mais relevantes talvez tenham 
sido as seguintes: 

42. Roberta Janzen, «Gregori vai rever Leidos Desaparecidos», 0 Estodo de S.Paulo. 15.05.00. 
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I. nota oficial de «Repudio anorneacao do general Pinochet como Senador 
Vitalicio», em razao do fato de este cargo ter sido especialmente instituido 
«para assegurar a impunidade perpetua» com relacao aos «assassinatos, tortu
ras e mais de tres mildesaparecidos durante seu reinado de terrorx". 
2. requerimento de julgamento do senador Augusto Pinochet a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos - OEA e a Corte Internacional de 
[ustica pela morte de brasileiros no Chile (Luiz Carlos Almeida, Nelson de 
Souza Koln,Jane Vanini,Tullo Roberto Cardoso Quintiliano, Pedro Carrasco 
e Vanio Jose de Matos) e por outras 1.060 pessoas mortas e 957 desapare
cidas, conforme documentos oficiais chilenos": 
3. apresentacao de Representacao Criminal do Deputado Federal Nlimanc 
Miranda (PT de Minas Gerais) contra 0 general Augusto Pinochet, Senador 
Vitalicio do Chile - «pela pratica de crimes de sequestro, tortura, prisoo i1egal, 
homicidio e ocultar;oo de cadaver dos brasileiros infra-relacionados»: este docu
mento foi encaminhado ao Procurador-Geral da Republica visando 0 

indiciamento de Pinochet «pela autoria de crimes de lesa humanidade»~5; 

4. iniciativa contra a condecoracao do general Pinochet pelo Instituto de 
Geografia e Hist6ria Militar do Brasil~6; 

S. conferencia publica sobre a Operacao Condor em maio passado; 
6. constituicao de Comissao destinada a investigaras circunstancias da morte 
do ex-presidente joao Goulart naArgentina em 1976; 0 mesmoquanto amorte 
do ex-presidente Juscelino Kubitscheck e do ex-governador Carlos Lacerda; 

43. Comissao de Direitos Humanos da Camara dos Deputados. Nota O(ldal do deputado 
Pedro Wilson. Brasilia. 09.03.98. 
44. Requerimento da Comissao de Direitos Humanos da Camara dos Deputados, atraves 
de seu presidente Eraldo Trindade. Brasilia, 09.12.98; Documento da Assessoria de 
Cornunlcacao da Comissao de Direitos Humanos da Camara dos Deputados (09.12.98). 
45. Documento de 10.11.98firmado pelo Deputado Nilmario Miranda. 0 Procurador Geral 
da Republica (Geraldo Brindeiro) nao acolheu a iniciativa do parlamentrar com base no 
Direito brasileiro e internacional. E tarnbem porque caberia exclusivamente ao Ministerio 
da [ustica a iniciativa de processo visando «a aplicQ/;oo da lei brasileira na hipotese de crime 
cometido no estrangeiro contra brasileiro» (Of. PGR-GAB 578, de 20.11.98). 
46. Em 24.11.98, deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP) requereu (documento 77/97) 
ao presidente da Comissao de Direitos Humanos da Camara de Deputados providencias 
contra a condecoracao do general Pinochet, pelo lnstltuto de Geografia e Hist6ria Militar 
do Brasil (em razao de «realizat;iies do agradado no Chile e a preservat;oo dos valores militares 
de suatrajetoria ao longo de suacarreira no Exerdto Chileno»). 0 deputado afirma que Pinochet 
dirigiu <wma das mais sangrentas ditaduras militares do continente (que) produziu milhares de 
desapareddos politicos; de assassinatos politicos, inclusive de ddadoos bras;(eiros sequestrados no 
interior do Estddio Nadonal do Chile. (Que) montou um dosmais vio/entos aparatos de repressoo 
polidal politica, que vitimou a sociedade chilena. Augusto Pinocheteum cssossfno, Noo pode ser 
agradado com nenhuma comenda oferedda porautoridades brasileiras, sem queisto sign;(lque 0 
achincalhe aos mais comezinhos principios de direitos humanos». Em sua Men<;ao de Censura 
ao IHGM, 0 deputado Pedro Wilson. presidente da Comissao de Direitos Humanos, afirmou 
que outorga da comenda ao general Pinochet «contrasta coma decisoo indubitdvel dasociedade 
brasileira de construt;oo no pais do pleno Estado Democrdtico de Direito», afrontando principios 
fundamentais da Consntuicao brasileira e dos direitos humanos e «a propria instituit;oo mili
tar brasileira, ao identi(lcd-Ia com 0 terror que infelicitou 0 povo irmoo do Chile». A Comissao de 
Direitos Hurnanos enviou urn documento com teor similar de protesto ao General Zenildo 
Lucena, ministro do Exercito (Of. 1.269/97-P, 01.12.97). 
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7. visita de um grupo parlamentar ao Arquivo do Terror em Assuncao e 
acerto de atuacao conjunta com 0 Legislativo daquele pais; 
8. solicitacao ao presidente Fernando Henrique Cardoso de abertura dos 
arquivos militares; 
9. instituicao de uma Comissao Parlamentar de lnquerito sobre a atuacao 
do Exercito nos confrontos com guerrilheiros ou garimpeiros colombia
nos em 1991 na fronteira entre os dois paises, a partir de denuncias de ex
militares que teriam participado destas acces". 

Enfim, em razao do caso Pinochet, a Comissao de Direitos Humanos 
que e fortemente sensivel a esta ternatica no plano nacional - acha-se ago
ra frontalrnente voltada para a area militar e para 0 aparecimento de novas 
denuncias da Operacao Condor, como nao esteve nem mesmo durante 0 

processo legislativo da Lei dos Desaparecidos. Porern, ha evidentes 
lirnitacoes operacionais da Comissao de Direitos Humanos. De um lado, 
ela e capaz de operar 0 levantarnento de informacoes e de testemunhos e 
de estimular a descoberta de fates em arquivos; de outro lado, ela sofre a 
cornpeticao de outras comissoes (permanentes ou provis6rias) e de outros 
temas no Congresso e da s61ida legislacao que, decorrente da transicao 
politica brasileira, criou um anteparo a qualquer possibilidade de 
responsabilizar-se judicialmente os responsaveis pelos crimes de tortura, 
assassinate e desaparecimento no exercicio da funcao publica. Por ultimo, 
considerando-se as eleicoes municipais de outubro para a escolha de 
prefeitos e vereadores, 0 segundo semestre obrigara os parlamentares a 
dedicar atencao preferencial as suas regioes eleitorais em detrimento dos 
ternas politicos do Congresso. 

Nos meses de maio e junho, as acoes do governo significaram, em 
primeiro lugar, 0 reconhecimento da existencla da Operacao Condor e a 
decisao de atender a justica argentina. Tais atitudes implicaram a deliberacao 
de abrir os arquivos. lsto e, abrir os arquivos do Exercito, Marinha e Aero
nautica, pois edisto que se trata primordialmente. Mas tarnbern de arquivos 
militares policiais e de servicos de inteligencla civil (do antigo Service Na
cional de lnforrnacoes e da atual Agencia Brasileira de lnteligencia). Uma 
questao de faro importance e se e quanto esta abertura perrnanecera sob 
estrito controle governamental ou tera a partlclpacao do Congresso Na
cional e da sociedade civil. Ainda nao ha resposta para esta questao, 
Portanto,o pais se encontra perante a possibilidade de uma vasta abertura 

47. T rata-se de conflito entre militares do Exercito e guerrilheiros colombianos ocorrido 
em 1991, que agora e contestado por dois ex-soldados e um sargento da reserva. De seu 
lado, 0 Exercito afirma que reagiu a um ataque guerrilheiro. Ja os acusadores afirmam que 
se tratou de um ate de vinganc;a contra civis desarmados. Amaury Ribeiro [r., Chico Otavio 
e Adriana Vasconcelos. «Conflito do Traira sera investigado»./ornof do Brasil, 05.06.00. 
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de arquivos, tarnbern em razao das restricoes temporais determinadas por 
leis acharem-se perto do fim ou ja terem sido superadas. Reportagens tern 
dado conta de que uma parcela significativa de documentos [a se encontra 
disponfvel na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ocorre ainda que 0 

governo nao podera, ainda que 0 pretenda, controlar por completo a aber
tura dos arquivos pois diversos deles estao sob a guarda de governos 
estaduais. E0 caso do arquivo do extinto Departamento de Ordem Politi
ca e Social (OOPS) de Sao Paulo, freqUentado por pesquisadores acadernicos 
e da imprensa. 0 governo do Rio Grande do Sui montou uma equipe de 
pesquisadores com 0 mesmo prop6sito. Portanto, vigora hoje uma 
tendencia adispersao das pesquisas e da abertura dos arquivos, pois estes 
se encontram dispersos por diversos locais. E isto diminui a possibilidade 
de controle do governo federal e aumenta a probabilidade de uma avalanche 
de revelacoes sobre a repressao do regime militar. 

Em segundo lugar, como [a dissemos, 0 governo esta disposto a ampliar 
a Lei dos Desaparecidos para acolher novas demandas sobre mortes e 
desaparecimentos ocorridos no Brasil (sobre brasileiros e estrangeiros) e 
eventual mente no exterior. E apresentou um anteprojeto de lei a este 
respeito. 0 governo esta sendo forcado tambern a debrucar sobre 0 tema 
da atuacao do corpo diplornatico em restringir e desrespeitar direitos civis 
e politicos de exilados brasileiros e dos que, embora perseguidos, nao 
tinham 0 estatuto do exilio. Diversas embaixadas brasileiras tiveram adidos 
militares vinculados arepressao e apratica de tortura", Assim, ebastante 
provavel que tarnbern 0 Itamaraty se encontrara sob 0 foco das pesquisas 
hist6ricas: devera ser solicitado a abrir seus arquivos. A primeira reacao 
do service dtplomatico e escudar-se na Ieglslacao que protege documen
tos sigilosos. Os diplomatas alegam tarnbem que mantinham convivio 
estritarnente formal e social com os adidos, os quais, nao sendo subordi
nados aos embaixadores, reportavam-se aos respectivos ministros milita
res". 

"'18. 0 caso mais conhecido edo Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Adido militar no 
Uruguai, foi reconhecido em 1985 pela atriz Beth Mendes como seu torturador. 0 militar 
negou estas acusacoes no seu livro Rompendo 0 silencio. Outro militar acusado de haver 
torturado presos politicos foi 0 coronel Avolio Filho, destituido do posto de adido militar 
em Londres, em 1995. Pesa contra 0 falecido embaixador e ex-ministro Azeredo da Silveira 
a acusacao de haver recebido, de militares argentinos, os brasileiros Joaquim Cerveira e 
[oao Rita Pereda: transferidos de Buenos Aires para 0 Rio de Janeiro, teriam sido rnortos 
pela repressao militar. Jose Mitchell, «Os adidos da repressao». Jornal do Brasil, 2"'1.05.00. 
"'19. LuizOrlando Carneiro. «Embaixadas sob sigilo». Jornal do Brasil, 18.05.00. 
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Convern reafirmar que 0 presidente Cardoso reconheceu a existencia 
da Operacao Condor e este fato eda mais alta slgnificacao para as relacoes 
civil-militares. Com a cautela que 0 levou a nao referir-se nominalmente a 
tal operacao, mas a sugerir a sua existencia, admitiu que 0 Brasil participa
ra de formas de cooperacao «espurias e sornbrias» para a repressao de 
militantes de esquerda", as quais sao hoje «lernbrancas dolorosas»: «Apren
demos com a Historia 0 custo humano do autoritarismo e das aventuras que 
re/egam a Iiberdade a condic;ao de va/or secundcirio. Nao fomos os unicos a 
aprender. as nossos vizinhos tomoem aprenderam» com relacao ao passado 
que nao pode ser esquecldo!'. Embora se tenha manifestado frustrado 
com os primeiros resultados do levantamento documental na area militar, 
o presidente confirmou suadecisao de prosseguir esta Iinha de investigacao: 
«Nao posso e inventar documento, eu tenho e de achar documento. as docu
mentos estdo sendo buscados minuciosamente. (...) Hci de se imaginar que, se 
houve aque/a operac;ao, os responsciveis por e/a devem ter dado a/gum outro 
destino [aos documentos]. Certamente 0 governo estd abso/utamente 
empenhado. Nao se esquecom que fui vitima da vio/encia e do arbitrio. Nao 
tenho por que esconder nada»52. Esta postura foi reafirmada pelo general 
Alberto Cardoso, ministro do Gabinete de Seguranca Institucional ao qual 
se referem a Agencia Brasileira de lnteligencia e 0 relacionamento politico 
com a area rnilitar". 

Em resumo, 0 governo brasileiro orientou-se pela tese de que Pinochet 
deveria ser julgado pelo Chile conforme 0 novo formate do Direito inter
nacional, mas se recusou a pressionar (ao menos publicamente) os governos 
da Inglaterra e da Espanha; deliberou a abertura dos arquivos militares em 
resposta a[ustica da Argentina; tomou a iniciativa de ampliar a Lei da Anistia 
e a Lei dos Desaparecidos. Tais iniciativas estiveram associadas, embora de 
modo independente, ao processo que se transcorre no Congresso Nacio
nal, onde se verificou um significativo e debate sobre aspectos jurfdicos, 
politicos e morais em torno do caso Pinochet. Apenas como exemplo, 
cito a preocupacao do senador Leomar Quintanilha (PPB de Tocantins) 
quanto a soberania chilena e aos riscos implicitos para 0 seu processo 
dernocratico, ao passo que a senador Marina Silva (PT de Amazonas) iden

50. Ver 0 depoimento de um oficial da Aeronautica a este respeito: Pedro Correa Cabral. 
XambioQ. Guerrilha no Araguaia. Rio de Janeiro: Record, 1993. Sobre a guerrilha ocorrida na 
regiao do Araguaia, contra a qual houve conslderavel emprego militar, ver: Wladimir Po
mar. Araguaia: 0 partido e a guerrilha. Sao Paulo: Brasil Debate, 1980; Glenno Sa. Araguaia; 
relaro de um guerrilheiro. Sao Paulo: Anita Garibaldi, 1990. Duas obras de referencla sobre 
a repressao politica sao: Frei Betto. Barismo em sangue. Os dominicanos e a morte de Car/os 
Marighella. I I' ed. Sao Paulo: Casa Amarela, 2000; Jacob Gorender. Combare nas rrevas. 4' 
ed. Sao Paulo: Atica, 1990. 
51. Cristine lungblut. «FH admite existencia da Condor». 0 G/obo, 12.05.00. 
52. Renata Giraldo. «Relatorios frustram FH»./ornaldo Brasil, 27.05.00. 
53. Sonia Carneiro, Renata Giraldi e Paulo Fona. «Matar nao enossa indole»./ornal do Brasil, 
14.05.00. - Matar nao e nossa indole. Entrevistal Alberto Cardoso. 
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tifica 0 aspecto positivo da «globalizacao do Direito e da defesados direitos 
hurnanos»: «Estes nao podem mais pcar restritos as {ronteiras, porque aquilo 
queagride, queultraja, queagede forma torpe em rela~ao aos direitos essenciais 
dos seres humanos passa a ser tambem de interesse de toda a humanidade, 
como sempre foi. (...) Nco tenho duvida de quea a~co do ex-presidente Augusto 
Pinochet eultrajante aos Direitos Humanos do povo chi/enD e a democracia de 
um modo geral. (...) Nco estou aqui advogando a interferencia dos paises de 
forma afrontosa, masepositivo 0 (ato de os Direitos Humanos tambempassarem 
a ser discutidos em uma perspeetiva global»54. 

Destaquemos por ultimo como este processo de desnudamento histo
rico da repressao politica se processa na area rnilitar, onde 0 ministro da 
Defesa equem tem mais falado sobre 0 assunto. Sem base no Congresso 
Nacional e dependendo exclusivamente da vontade politica do presidente 
da Republica, 0 jurista Geraldo Quintao - que jamais manifestara 
publicamente familiaridade com a tematica da Defesa Nacional - tem reagido 
com grande cautela. A abertura dos arquivos militares foi decidida pelo 
presidente, mas os resultados constituem uma questao nao resolvida, tan
to para os comandantes militares quanto para oficiais da reserva". No 
primeiro caso, recorro novamente ao general Gleuber Vieira, ex-ministro 
e atual comandante do Exercito: ele afirma que sua Arma realizou uma 
pesquisa em cumprimento a deterrninacao do presidente, mas que nada 
foi encontrado. Ele trabalha com a hip6tese de que documentos tenham 
desaparecido ao lange do tempo. Eleafirma estar dizendo a verdade e nao 
admite estar mentindo: «Foi apurado e eu nco encontrei e eu nao posso fabri
cardocumento para satisfazer a sociedade politica de alguns». Estaea questao 
central neste raciocinio: haveria pessoas ou grupos interessados na 
exploracao politica da repressao polltica, embora 0 general Vieira nao os 
identifique. Acerca dos desaparecidos, manifesta 0 respeito aos familiares 
em seu anseio de localiza-los: «Mas eu os separo daqueles que estco usando 
o tema para fazer explora~ao politica de caddver. Eu respeito e acho justo 0 

desejo dos parentes e amigos localizarem os desaparecidos»56. 

54. Diario do Senado Federal, 01.12.98, pg. 17.372. 
55. Uma posicao equilibrada da area militar da reserva e expressa pelo coronel [arbas 
Passarinho, ex-ministro e ex-presidente do Senado ao admitir a existencia da Operacao 
Condor: (a) nao apenas 0 Exertito deve ter participado, ja que ao SNI coube coordenar a 
rede de inforrnacoes: «Acho que a hist6ria nao podeser feita guardando-se fmos coneretos nos 
arquivos aas quais ninguem possa ter acesso. Para se fazer um estudo. desde que seja isento, e 
necessdrto que tudo 0 que possa ser reve/ado seja reve/ado»; (b) havera muita dificuldade para 
se levantar os locais onde pessoas desaparecidas estejam enterradas; (c) a comunidade de 
inforrnacoes foi aprendendo e se doutrinando no combate aesquerda. A Escola National 
de lnformacoes cumpriu um papel essential a este respeito: «Hoje vejo determinadas pessoas 
ligadas aCIA admitindo re/adonamento com os governos militares do Cone SuI. A partir dal, acho 
que a CIA serviude instrutom. Jornal do Brasil, 18.05.00. 
56. Tania Monteiro. «Falta Estado nas ruas, e nao Exercito, diz general». 0 Estodo de Sao 
Paulo, I 1.06.00. 
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No entanto, e possivel (como ocorre com alguma frequencia) que um 
desconforto na area militar seja expresso por oficiais da reserva, que sofrem 
rnenores lirnitacoes no seu direito de expressao do pensamento. Final
mente, alern da questao dos tres cidadaos argentinos que teriam side mortos 
pela repressao no Brasil, quais procedimentos que, estando chegando ao 
conhecimento publico, seriam capazes de promover intranqUilidade e even
tual insubordinacao na area castrense? Algumas das quest6es colocam os 
militares contra a parede neste momento, precisamente por se relacionarem 
com a Operacao Condor, sao: 

espionagem de militantes politicos estrangeiros no Brasil e transrnissao 
de inforrnacoes aos seus respectivos paises. Como [a se sabe hoje, a 
espionagem e a troca de inforrnacoes constituiram dois dos aspectos 
principals da Operacao Condor". A este respeito, 0 coronel Ariel de Cunto, 
diretor-geral da Agencia Brasileira de lnteligencla, afirrna que nada tera a 
esconder e que os services militares e civis de inteligencia, de fato, devem 
ter participado de operacoes conjuntas com outros paises durante a ditadura 
militar. Mas afirma tarnbern que 0 Exercito nao participou". Em que pese 
esta ultima hip6tese, ela podera vir a ser desmentida por novas revelacoes 
e pela abertura de arquivos. 

cotoootaoio na rebresstio ilegal, da qual os militares brasileiros podem ter 
fornecido uma especie de matriz cos militares dos paises vizinhos, segundo 
depoimentos de politicos e militantes de direitos humanos do Paraguai e de poli
ticos brasileiros. De acordo com 0 advogado gaucho jair Krischke, «infelizmente, 
o Brasil foi a matriz dos procedimentos, das tecnlcas e dos ensinamentos 
na area da repressao par os outros paises da America l.atinaa". A conexdo 
mais evidente entre Brasil e Chile para a reoressii« politica no contexto do 
Operar;oo Condor aparece no documento 16-)-128 (encontra-se no DEOPS em 
Sdo Paulo), de 21.08.75, enderecado pe/o subsecret6rio do Interior do Chile ao 
general.looo Figueiredo, chefe do Service Nacional de Informar;Bes, com capia ao 
coronel Contreras, diretor da DINA: teria (icado acordado que opositores dos 
dois regimes seriam vigiados e combatidos em Portugal (pe/os militares brasileiros) 
e Espanha (pe/os chilenos), podendo estender-se esta vigil6ncia para a Franca, 
Itd/ia e Suecia60 

• A sugestoo do criadio do DINA cos moldes do SNI teria sido 

57. Jose Mitchell. «Exercito espionou estrangeiros. Informe do Estado-Maior paraguaio 
comprova que militares cooperavam com orgaos de repressao de palses vizinhos». [omo! 
do Brasil, 03.05.00 
58, Sonia Carneiro. «Governo apura Operacao Condor.Invesngacao tem luz verde e diretor 
da Abin admire quemilitares brasileiros participaram de repressao conjunta no Cone Sub>. 
lornal do Brasil, I 1.05.00. 
59. lose Mitchell. «Cooperacao incluiu ate aulas de torturas», lornal do Brasil, 01.05.00. 
60. Beatrtz Elias,«Operacao Condor: verdade ainda encoberta». Correio Popular, 17.05.00, 
pg.9. 

16\ 



162 

FLACSO-Chi/e 

apresentada pe/a CIA ao general Pinochet nos primeiros momentos do regime 
militar chileno, e 0 treinamento de seu pessoal deveria dar-se no Brasil, onde a 
CIA teria ajudado a implantar e treinar 0 SNI6'. Noentanto, segundo 0 advogado 
paraguaio Martin Almada, a cooperacdo do Brasil com a repressoo em paises 
vizinhos antecede a criar;:oo desta estrutura comum: «A Condor, como esque
ma multinacional de repressao, nasceu em funcao do sucesso do trabalho 
dos agentes de 6rgaos da ditadura brasileira na linha de frente dos golpes 
militares que derrubaram os governos dernocraticos do Chile e da Bolivia»62. 
Aparticipar;:oo do SNI na (ormar;:oo e treinamento do DINA constitui um proble
ma bastante importante na direr;:oo da obertuta dos arquivos militares brasileiros. 
Ea cooperar;:oo entre Brasil e Chile, envolvendo outros paises do Cone Sui, implicava 
o exterminio de adversaries nesta regioo e em qualquer parte do mundo, tanto 
no tocante a militantes quanto a pessoas que os apoiassem. De acordo comJair 
Krischke, do Movimento Justir;:a de Direitos Humanos, esta coopetaoio di(undiu 
as largas 0 emprego do pau-de-arara (tecnica de tortura advinda dos aparelhos 
policiais), ate porque os militares dos paises vizinhos teriam sido treinados nos 
Departamentos de Operar;:oes Internas (DOls) do Exercuo no Rio deJaneiro, Soo 
Paulo e Manaus63. 

prisoes de brasileiros no exterior com participar;:oo de militares e da Po/icia 
Federal, que eram consideras «de rotina», contavam com a cumplicidade ou 
conivencia de diplomatas64. Inversamente, a prisoo de estrangeiros no Brasil e 
bastante conhecida a partir da prisoo do casal uruguaio Ulian Celiberti e 
Universindo Dias em Porto Alegre, de onde (oramentregues as autoridades mili
tares do seu pais. Este caso tevegrande repercussoo no pais e no exterior quando 
aconteceu e a senhora Celiberti prestou recentemente depoimento aJustir;:a ita
liana sobre a morte de italianos em paises latino-americanos65. 

em conseqiiencia, existe umnumero importantes de pessoas que(oram mortas 
pela((repressoo em cooperooio internacional ilega/». Assim, 4 argentinos teriam 
desaparecido no Brasil (Lorenzo I. Vinas, Hotack: Campiglia, Monica Pinus e 
Enrique Ruggia); 5 brasileiros no Chile (Luiz Carlos Almeida, Nelson S. Kohl, tulio 

61. Jose Meirelles Passes, «CIA fez a ponte entre as duas ditaduras». 0 Globo, 14.05.00, pg. 
51. 
62. [oel Santos Guimaraes, «Brasileiros atuaram em golpe no Chile». 0 Globo, 15.04.00, 
pg.51. 
63. [oel Santos Gutrnaraes e Jose Mereilles Passos, «A marca do Brasil na DINA». 0 Globo, 
14.05.00, pg. 50. 
64. Jose Mitchell. «PF acusada de agir para repressao. Ex-delegado gaucho diz que operacoes 
de busca no exterior de procurados politicoa erarn rotineiras nos anos da ditadura». Jamal 
do Brasil, 06.05.00. 
65. Paulo Fona. «Medeiros tentou abafar caso Celiberti-Rodrigues». Jamal do Brasil, 15.05.00. 
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Quintiliano, Vanio Matos e Jane Vanini); 2 brasileiros na Argentina (major 
joaquim P. Cerveira e Francisco Tenorio CerqueiraJr.); 3 paraguaios teriam 
sido mortos no Brasil (Anibal Abbate Soley, cesar Cabral e Alejandro S. 
Mendonza)66; 0 Partido da Vitoria do Povo (uruguaio) teria sido dizimado 
no Argentina, etc.67 a jornalista Flavio Tavares, preso e quase morto no 
Uruguai, considera-se um sobrevivente da OperaC;Qo Condor e da 
testemunho deste tipo de assassinato politico68. 

os servic;os de inteligencia militar brasileiros conheciam 0 que se passava nos 
demais paises. A proposito, quando autoridades militares brasileiras aftrmaram 
noo haver encontrado documeraaoio sobre a Operac;oo Condor, cuja pesquisa 
(ora determinada pelo presidente Cardoso, (oi dado a conhecer um documento 
do Comando da Aeronautico do Rio de Janeiro, de agosto de /977, que in(ormava 
que [ornos crematotios de hospitais publicos de Buenos Aires estavam sendo 
empregados para a «crernacao de subversivos abatidos» na Argentina. A 
divulgac;oo deste documento causou grande impaetono Brasil e tambem no pais 
vizinh069

• 

os documentos e arquivos desta estrutura de cooperacao de repressao 
terao side destruidos. Ou, se ainda existirem, nao poderao ser abertos 
nem mesmo em obediencia adecisao do presidente da Republica, pois se 
encontrariam sob protecao de sigilo. Esta ea posicao do general da reser
va Osvaldo Gomes, que representou 0 Exercito na comissao especial do 
rrunisterio da [ustica sobre os desaparecidos politicos. 0 militar apresenta 
a mais incisiva condenacao juridica da abertura de documentos, os quais 
teriam sido devidamente sumidos ou apagados por pessoas que tinham 
interesse em proteger-se. Para tanto, teriam tido amparo legal. Embora 
reconheca que violencia ilegal foi cometida, uma «repressao irracional» da 
parte de organismos policiais tradicionalmente vinculados atortura, nao 
teria havido conivencia da estrutura militar de comando. A cooperacao 
internacional seria «normal» neste cenario: «Colaborac;oo no combatea crimes 
e normal. Naque/e tempo, pode ter sido mais severa porque as leis em vigor 
eram mais durasn": Portanto, contrariando a decisao do presidente da 
Republica, 0 general Gomes afirma que nao documentos a abrir nem sera 
possivel definir qualquer punicao. 

66. Jose Maschio. «Em 74, pais atende Paraguai e prende tres», Folha de S. Paulo, 22.05.00. 
67. «a veo do Condorx. jornc! do Brasil, 21.05.00. 
68. Entrevista: Havio Tavares. «Morri dentro de mim mesmo»./ornal do Brasil, 14.05.00. 
69. Mario Guirnaraes. «Argentinos eram jogados em rio, diz Aeronautlca». Folha de S.Paulo, 
24.05.00. 
70. Chico Otavio. «General: arquivos viraram cinza», 0 G/obo, 18.05.00. 
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se, conforme se comentou acima, a repressao militar esta sendo acusa
da de eventual atentado contra a vida de importantes politicos brasileiros, 
o mesmo podera ter ocorrido quanto ao delegado Sergio Fleury, da policia 
politica de Sao Paulo, cuja morte ocorreu em circunstanclas que 
permanecem ainda hoje nao esclarecidas. 0 jornalista Carlos Heitor Cony 
levanta a hip6tese de «queima de arquivo» quanto a esta rnorte". 

A titulo de conclusao, poderemos dizer que se ainda ha muitos dados a 
serem revelados sobre a estrutura de repressao que vigorou antes, duran
te e ap6s da Operacao Condor, 0 avanc;o do conhecimento desta situacao 
depende em boa medida de depoimentos de militares, os quaisse encontram 
na reserva ou em viasde deixar 0 service ativo. Entretanto, os que revelarem 
conhecimento dos meandros da repressao poderao eventual mente ser 
convocados como testemunhas em processos movidos por outros paises, 
a exemplo do que esta ocorrendo com as[usticas da ltalia e Argentina. No 
Brasil, acham-se protegidos pela anistia mas no exterior poderao eventual 
ser levados a[ustica, Entao, deve-se indagar como procederao os militares 
brasileiros da ativa e da reserva se a[ustica do Brasil vier aentregar um ou 
mais deles a[ustica de outro pais. Isto e, se uma deliberacao judicial (tal 
como a que deterrninou que 0 governo oferecesse respostas ajustica ar
gentina) vier a coloca-los no complexo campo do Direito internacional de 
protecao aos direitos humanos. Eimpossivel avanc;ar uma resposta a esta 
questao. Mas ela, seguramente, configurara um teste para 0 regime demo
cratico e para a autoridade civil sobre as Forc;as Armadas. 

o processo de revelacao (e a sua velocidade) sobre a repressao militar 
sugere um grau indeterminado de instabilidade polltica, na medida da 
sensibilidade do tema e da existencia de areas nao inteiramente cobertas 
pelo Direito ou por procedimentos consolidados. Pressionados em favor 
do esclarecimento desta fase da hist6ria recente pelos movimentos de 
Direitos Humanos, pela Igreja e por parte do Congresso Nacional e, em 
sentido contrario, por oficiais da reserva e eventualmente da ativa que se 
protegem no corporativismo militar, os comandantes das Armas, 0 minis
tro da Defesa e 0 presidente da Republica poderao viver um periodo de 
crise nassuas relacoes, que seencontram em adequado ponto de equilibrio 
politico no momento. Podera gerar-se assim uma nova e dificil questao de 

71. «Entre os casos provados, tivemos as rnortes de Orlando Letelier e Pratts, dois chile
nos que se opunham aditadura de Pinochet. E Zuzu Angel. uma brasileira que botou a boca 
no trombone. pedindo justic;a para 0 assassinato de seu filho. Entre os casos nebulosos, 
estao as mortes de JK.Jango e Lacerda. De minha parte. incluiria urn epis6dio espantoso: a 
rnorte do delegado Sergio Fleury. contraponto da mesma operacao, funcionando sua morte 
acidental como uma queima de arquivo, sem a qual 0 regime militar nao poderia ser aberto 
da forma lenta, gradual e (principalmente) segura». Carlos Heitor Cony, «Operac;cio Condom. 
Folha de S. Paulo, 17.05.00. 
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identidade militar. Porern, duas atitudes poderao contribuir positivamente 
para 0 rebaixamento das tensoes e para 0 incrementoda confianca entre 
os paises do Cone Sui (e entre os Poderes de Estado no Brasil): a abertura 
de arquivos (ja decidida pelo presidente da Republica, mas ainda nao 
implementada) e a elaboracao de um Livro Branco da Defesa Nacional. A 
primeira necessita vencer obstaculos mas presumiveis. 0 segundo depen
de exclusivamente de decisao politica. Em razao da sua natureza, ambos 
tern 0 potencial de associar forcas politicas e competencias profissionais 
(das universidades, por exemplo) em beneficio de um adequado nivel das 
relacoes civil-militares no contexto dernocratico. Sevierem a ocorrer, estas 
duas medidas - ou melhor, duas atitudes politicas de grande significado 
terao constituido consequencias muito irnportantes do segundo caso 
Pinochet no Brasil. 
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