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A questão
tifica

apenas

te distintas:

da democratização

con a sucessão
durante

estã convenientemente

e slepois dos mesmos.

refletida,

no titulo

desse trabalho,

Bolivia,

1969)

prolongaram-se

1974;

Equador,

1972

e 1976;

nacionalistas

da cresça,
esperar

geográfica

que outros

(Brasil, 1964/69;
na de 70

Chile e Uruguay,

pois diversos

regimes

até que novos golpes

sem o pano de fundo unificado:
Por outro

e cronologicamen-

militares

1968;

ticamente

não se iden

os regimes

da dé'cada de 60

Prolongaram-se,

Latina

de duas fases recentes

gia real: os golpes

1976).

da América

G. Caubet*

a ideologia

e qualitativamente.

paises

da América

Peru,

(Bolivia, 1970, 1971
1973;

Argentir

tiveram

Peru,

tendências

poli-

e fixas

nacional.

que a democratização

percam

e

e

1

as padronizassem

Em outras

Latina

a cronolo-

Pan amâ e

da segurança

lado, é de se esperar

Nem

palavras,

ain-

é de se

seus regimes

dita-

toriais e que, sobretudo,

se ultrapasse

a fase das "democratizações",

à dos regimes

democrãticos;

ou algo mais parecido

para chegar

com

eles do que se tem hoje em dia.
Três indagações
propósito

de transição

** Trabalho

*

complementares

politica

em curso,

aparecem
sobretudo

neste trabalho,
no Cone Sul

a
da

apresentado no X9
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Amê r

í

I.atina:existe uma nova política

ca

externa

diferente

Existe

uma mudança

caso particular
tes, ocorridos

significativa

do Brasil,

nos

regimes

os fatos políticos

ou de uma nova

veiculada

abrange

orientais/

os Estados

Unidos

ateas

•

vamente,
tantes
J"ta1lJ\e

a derrubada

de ditadores

como Haiti, as Filipinas,

Kí.r kpa t rí.ck , quando

zou as ditaduras

vos". Ela prognosticou,
tico" para a América

recente,

milit~
-

ao con-

de paixao

verbal

e/ou efetitão dis-

do Sul ou o Chile.

A Profa

os EUA junto à O)'U ca::cacteri
I

recentes,

repressi-

um "ft...turo
democrá

nao e um pais so, nem é homogênm

atual. E mesmo que haja uma grande

estes não são o simples

tono Por outro lado situações

aos regimes

diferenciadas

que ensejam

diversos

na p~

latino-amer~

tomadas em

requerem

distinguir

Wash~~~

tratamentos

entre

diversos

ti

tipos de ação.

claro que os interesses

o regime politico

coerência

politicos

fruto de decisões

de modo· que é.necessário

Parece

Uni

"alienigenas/

Regan tomaram-se

a Coréia

Latina

canos,

ficaram

muito

-

Latina.

global dos EUA em relação

pos de situação,

os golpes

autor.rtários moderadamente

litica

apropriados,

dos Estados

em áreas geografica~ente

em declarações

Mas a Ampérica
a fase histórica

a justifica

de ideologias

e apoiaram,

representava

como "regimes

relevan-

para o bem futuro da democra

do Presidente

súbita por regimes menos repressivos

externa

abertamente

No passado

ll

no

são reveladores

~ relativa

junto com a política

cia, e para erradic.ar ·toda manifestação

t2~rio,

Sarney,

as demais.

Era a solução,

e econômicos

E,

retórica?

dos. Há vinte anos atrás eles apoiaram
res em vários países.

quintal?

autoritários"?

l

após a posse do President~

A primeira

materialistas/

i.é; uma política

dos EUA em r ·:ação ao seu tradicional

de uma nova república,

ção retórica

externa,

norte-americanos

tipo que lhes é mais conveniente,

identi
nos

3

países

da América

Latina.

As dit :luras militares

tes dividendos

econômicos,

mas com

a conveniência

de promover

as re-democratizações,

a vontade
Alfredo
midade

dos últimos

Stroessner.

Basta que percorra

toco e se imobilize
guns aspectos

mam acompanhar
xemplos

transições

a democracia

negociadas

compatíveis

ra, que fica evidente
princípios
tecidos

pela Carta

internacionais.
centenário,
nante,
Corte
os

este

efetiva

que costu-

e o Uruguay

são

que parou no lugar certo, porque

os regimes
Fazem-no

inclusive

~ assim que, com presente

Internacional

de Justiça

do Direito

com os

os que são en~
das relações
pelo

muita retórica

(em 27/6/1986):

in

de tal manei

basilares

com uma clarissima

os

julgados

de aniversário

recebeu

Internacional,

e

pouco se preocupam

mais elementares,

foi presenteada

houve

já foi longe demais

da democracia.

da liberdade

dois

e novos dirigentes.

para desestabilizar

mas também

princípios

mesmo que, em realidade,

da ONUI como referências

a estátua

esquerdistas

al-

que, em realldade,

democráticos

da legiti

que apresentam

real. O Brasil

com sua concepção

e

poli

casos, o pêndulo

ativamente

contra

do espectro

entre militares

Em outros

Daí

Pinochet

o pêndulo

na escala

formas de participação

de pêndulo

EUA intervêm

degrau

de democracia,

às diversas

inclusive

para o lado das regiões
~

excelen

negativo.

do Cone Sul: Augusto

logo, na faixa dos regimes

formais

jam infensos

m saldo político

Mas não se trata de'soltar

para que ele despenque

sensíveis.

bons

ditadores

trouxeram

seu

emocio

-

decisão

da

os EUA violam

vári-

nas suas açoes relativas

à

Nicarágua.
Em função disso,
sem excesso

de entusiasmo,

cabe avaliar

as mudanças

da de 80. Por trás delas reaparece

Movação
Richar

real. Continuam

e qualificar

que estão ocorrendo

a vontade

atuali~adíssimas

R. Fagen em novembro

com cautela

de evitar

as observações

de 1972, em um seminário

na déca-

que haja inque

realizado

fazia
no

4

Instituto

de Estudios

Peruanos

de Lima:

"Lod
"
tamanco
es que en casi, to d os 1os casos en que un
problema puede ser conceptualízado
en términos de statu quo versus innovación, la política oficial nortearnericana
ha sido «no innevar» (no change) > expresada instrumentalmente
ya sea mediante Ia Casa Blanca, e Congreso, el Departamento
de E ta o, l~
AID o Ia ClA. Desde luego que, al cambiar la sustancia misma
de los problemas, carnbian también Ias políticas y [as prácticas.
Fue una «innovación»
excluir-a Cuba de Ia OEA (nunca había
sido intentada esa forma particular de forzar Ia hornogeneidad
ideológico-polí rica); otra «innovación»
fue crear y consolidar la
Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero
(Overseas
Privare Investrnent Corporation,
OPIC) (tarnpoco se había intentado ames esa forma particular de asegurar Ia continuidad de Ia
acti.vidad empresarial estadounidense
en América latina), Sin embargo, la intención obvia de tales «innovaciones» es restab ecer el
statu quo o reforzarlo. En esta coherencia, manifestada en su actividad anriinno adora y en su oposición al cambio, reside 1&médu a
de Ia política esradounidense en el continente y el cornún denorninador de ia oposición Jatinoamericana a dicha poUtica.\\Jj

No entanto,

a política

norte-americana

da não-mudança

deve boa parte de seu êxito ao fato de que corresponde
às ~ráticas
Estados

internas,

Latino--americanos.

tam entre

as práticas

que e necessário
cional,
das

nacionais,

primeiro

lugar,

conteúdo

das mudanças,

que servirá
de outros

pações

dimensões,

nacionais

uma análise

notadamente

de referência

quando

e interna

Nesse intuito,

em

três etapas

crítica

a partir

o fenômeno

dist~ntas.

da qualificação
do exemplo

não houver

niveis,

e

Em
do

brasileiro,

especificação

de nomes

países.
o enfoque

e açoes
norte-americanas,
em relação

mo para comentar

aos regimes
sua atuação

nente com base na sentença
ça

em diversos

de mudança.

dos

que se consta-

políticas,

será examinado

far-se-á

Em seguida
cepçoes

diversas

processos

redemocratizações

na quase-totalidade

~ em razão das imbricacões
>

e ideologias

examinar

dos atuais

do poder,

exatamente

será colocado

con

tanto para desta.car suas preocu-

políticos
em relação

recente

sobre diversas

"normais"

à

América

da Corte

(2a. parte),
Central,

Internacional

co-

notadade Justi

(3a. parte).
Muitas

sa. Não porque

vezes,

as fontes citadas

sejam consider~dos

verdades

-- dados de impre~
serao

inquestionáveis,

as em

5

razao do fato de que a imprensa
as relevantes,
tendências.
natureza

brasileira

relata muitas

e que ne la se eÀic:ressampessoas

Ora, em se tratando

ideológica,

Ia corno se expressa

o estudo

das mais variadas

de caracterizar

da imprensa

e se fabrica

posicionamentos

é elucidativo,

a opinião

pública.
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que, nesse particular,

regime

político:

a censura

orgaos

de imprensa.

vo para o reduzido

Resta

ta clareza
no dizer,

saber,

número

vante para a maioria

da população.

a legitimidade

política

l:_ Q~alificaç,ª~~onte\ido

política

consciente

e os cientistas

Esse fenômeno

do enfoque

ideológico.
relativas

com mu i.«

identificar

é democrática

que,

e, no fa-

oligárquica.

em transições

ou nao,
acercfo

de uma decisão

políticos

leva a considerar

em plena vigência

que vários

países,

ou regimes

ao sul do Rio Grande,
violentas,

é isso;

mas

as ditaduras

E por quê falar,

democráticos,

estão

políticas

guerra

(El Salva 0r) ou de guerrilhas

da am-

a partir

autoritários?

contestações

interes-

autoritários,d~

para qualificar

de regimes

de-

a questão

conta do sub-continente?

do estamos

política

à construção

Por quê falar em regimes

d~mocráticas

concei

dos países

não desprezível

ou tuteladas,

que tomaram

civil

é rele-

também

por parte dos EUA. Ele também

bigüidade.

agora,

que permitem

não é o resultado

sados dão uma contribuição

sangrentas

sohre os

fato, significat~

de periódicos,

e, portanto

do

d~s redemocratizações

unicamente

mocracias

significatica

diretamente

se esse

americana

elitista

generalizado,

to de democracia,

a classe

c llt-cg

pOle

do conceito.

O equívoco

liberada,

pois reve-

Seja corno for, aparecem

ideológicas

zer, ela é fundamentalmente

se exerce

contudo,

de leitores

as formulações

1.1. A questão

houve uma evolução

raramente

de

Po r ou tro 1ado isso

•

J:;j;;:"

confirma

ocorrênci-

Será por-

as voltas

que se exprimem

sob forma

(Colômbia,

qu~

com
de

Equador,

6

Guatemala,

Peru)?
Ao contrário

do Cone

excessão

que sucedeu

da Argentina.

um período

substancialmente

diferente.

mudanças

E, em relação

alivio

Mas se esta certeza

reduzidas

esferas

a evidência

Verifica-se

essa fase, porém,

0

para

políticos

ordem

típica

da de-

em relação
contudo,

as
serí~
e as

anterior

e tornou-se

ou totalitários.
(i.é: regimes

para protegê-Ia

impru~
Passada

autoritári-

latino-americanos

simples

contra

ás índoles

D~

de uma evolução

que não eram apenas

que não constituiam

duvido-

democrática.

Os golpes

regimes

os regi -

um idealismo

o ponto de partida

para a transição

contrárias

ao qualificar

teria sido simplesmente

brando

conceito

a latino-am~

do que sua disciplina.

fascistas

das de 60 e de 70 instalaram

inclusive

de

(não apenas

ambígüa,

golpistas,

A realidade "foi outra.

políticos

de

do resto da população,

de ditatoriais,

orientada

por razões

ela sofre,

para não afiançar

os cientistas

intocado

gias supostamente

sobrevive~

de cada uma

ser questionada

política

bastante

Aliás,

dos regimes

dente qualificá-los

mocarcia",

a certeza

a situação

que a Ciência

dos golpes.

so, mais vale evocar

sistemas

e

política.

tem tido uma posição

presumidamente

o que

ditatoriais

de uma característica

não pode

se examina

da participação

os)permaneceu

Afinal,

do mundo dos intelectuais,

quando

rante a vigência

com

necessários

dos ciclos

física não está mais ameaçada

mocracia.

mes oriundos

Uruguay),

às duas ditaduras

aos preparativos

e euforia.

já constitui

ricana)

para a democracia,

em uma fase autoritária

que o encerramento

política,

con"Lções

de transição

semelhantes.

que sua integridade

simos reparos

evoluindo

(Bolívia/ Brasil,

assiste-se

~ compreensível
tenha engendrado

os regimes

Encontram-se

ditatorial

(Chile e paraguay),

efetuar

afirmam,

Sul não estão necessariamente

a posslvel

tes

do que m~~tos

formas

ameaças

das déca

autoritários,

de "tutela da de

oriundas

de ideolo

dos povos da região.

Nos paí -

7

ses afetados
ram

(Argentina,

Brasil,

institucionalizadas

relhos

repressivos

cassação,

o desaparecimento
verno

baseou-se

partem

bem comum.

to raramente,

de "processos
tão-somente,

simplesmente

dissidentes

irrefletidos

sa e moral que assola

11

terizar

uma tipologia

at~, a própria

Revolução

do que afirmanos,

o movimento

as formas impuras

mente

quando,

terrorismo

de raptar

o terrorismo

uma organizaçao

tem,

como

evocam

Quando,

em Cuba, o marxismo
são exemplos

proclamada

~ noção de Estado
ser terrorista,

ou estatal.
na China

só se podem entende~

eloqüentes

para engendrar

terrorista,

di-

simples-

por ser o Estado.

"O

o corso aereo,

nas guerrilhas

românticas

sob dois únicos aspectos:

int.ernacional de te.rr,or--«lD

e,

sob a inspiração

de lançar bombas,

qu~ se alicerça

c0!2.

e não para carac-

ditatoriais"-.-.i/.Mas esses governos

e de extorquir,

é

religi~

fatos históricos

seja ele anti-estatal

após a rebeldia

mu~

que exploram,

económica,

tipos de regime,

de 1789, na França,

não pode

ele encar-

sem fé nem lei, e ~ressão

polltica,

Quando

do

que o terrorismo

acaba por trair seus principias

nacionalista,

de liberação,

3/

o castrismo

dos governos

o Estado

pois

ser. Os manuais

a questão.

de minorias,

social,

certos

não são assimilados

porque

de aparentar

para enfatizar

do terrorismo,

na Rússia,

do Estado

fosse terrorista,

ou marginais

o mundo _...::Y.

e para estigmatizar

"0 bolchevismo

-l:.(é

crise

cretos,

aos juris-

nos seus termos,

ignoram

e paranóicos

a inquietante

e

de go -

razão de ser, a busca e a realização

tocam no assunto

fato de grupinhos

a

-

do que ele faz questão

Constitucionat

praticaram

- que nao
- agrada
e uma noçao

Ora, ~ óbvio que se um Estado

de Direito

apa-

fisica dos oponentes

o qual a instituição

e como própria

naria o contrãrio

de

vezes, o sistema

fazem de conta que e contraditória

meta principal

tatoriais

e degradantes,

Muitas

etc ... ), f~

de Estado.

de Estado

segundo

Uruguay,

que se dotaram

a liquidação

de pessoas.

no terrorismo

do postulado

liberal,

violentas,

cru~is

a tortura,

forçado

Terrorismo
tas. Estes

ditaduras

extremamente

o banimento,

B 'lvia, Chile,

o

que é mais po ss Lve Ls--

de
ou

em situações

psicopáticas

A partir

isoladas"21

dessas

çao de resistência

premissas,

à opressão

também

mam com a idéia de que o pluralismo
"E, entre n6s, a pr6pria

repre~enta
ência

senão

nacional,

.
ra as quals

adversa

jurista

adequadas

elaborados

de nossas

pelo clamor da consc~
e totalitárias

no hemisfério

Batista

bastante

que o artigo

propôs

um idiotismo

mais na trágica

do que em qualquer

nossas

um artigo

experiência

latino-americanas

de Estado.

supra-citada,

uma contribuição

ou legislação

II

cifica

de países

em que a prática

Evidentemente,
a proibição

legal de realizar

impedi-los.

O mérito

a definição

de atitudes

do problema

pode
ins-

textos

le -

das repu-

ou legislação

espe-

é excepcional?

a idéia simplória

de que

seria suficiente

para

nào é este. Ele reside no fato de que

golpistas,

res que sejam as dificuldades

de Estado

)

latino-americanas

do golpe de Estado

golpes

afirma

singular

experiência

Constituição

há de ser rechaçada

( •••

Um

específica".~/

a trágica

ou qualquer

a

do .2stado

Mas o que é que deve servir de base aos nossos

blicas

dos

De 10/12/85

sobre os golpes

das repúblicas

(eventualmente:constitucionais):

na busca

a partir

ao golpe de Estado

jurídico,

es-

José Sarney em 21/1/86.

da alienação

relativo

Constituição

sociedades

de "Lei de Defesa

ao Presidente

apr~

condições

Continua-se

norte-ocidental.

representativo

do anteprojeto,

ser considerado

gais

pa-

com conceitos

de nossas

perigosa.

um anteprojeto

que foi entregue

Nilo

realidades

no desconhecimento

parà transformar

foi elaborado

comentário,

pirada

que

í

Democrático",

o

-

o. po der se desv
eSVlara ,,4/
- .

de f6rmulas

15/1/1986"

de Março de 1964,

materialista

e a uma forma de alienação

conceitos

se confor

é uma das bases da de-

legitimada

às tendências

leva a prosseguir

pecificas,

Revolução

que a no-

apto a justif!.

mas tampouco

ideolôgico

a mesma res~ência

A não-qualificação
priados,

tenha um conteúdo

dos que nao sofrem opressao,

car as atitudes

mocracia:

nao se pode estranhar

a nível

constitucional,

de conceituação

"

juridica,

e por maio-

coloca

9

o golpismo

em posição

de ilegitimiuade

te difícil

justificar

uma ação de força, se a Consti~uição

da apreciação

das forças

agir para defender

armadas

a ordem,

absoluta.

a decisão

ou a decisão

Tornar-se-ia

sobre a

basta~

excluísse

oportunidade

sobre a existência

de

de amea-

ça a ordem.
A questão
madas)

de saber se e prerrogativa

- ou dever das mesmas

e da ordem

nao e mera retórica.

blema que já foi objeto
Estudos

- de intervirem

de debate

Constitucionais,

tes do estamento
se "~ defesa

e ã garantia

lei e da ordem".

A plená~ia

ciado que omitiu

a referência"

F.A.'s'~estinam-se
a integridade

de seu território

mesma maneira,

dentro

"ao comando

dos limites

ria/ a expressão

o

"dentro

nessa

supremo

clerigos,
to

a história

costuma

ensina

"abusar

Tambêm

ponderou

as
do país,
Da
fos-

da República,
na plená-

poderao

política",

ranços

"dispositi-

e abuse de sua sios

3/ . No entanfaze-lo"-

citadas,

e a primeira

que

~vezes

com a bênção

da

definir

nalmente

o papel

porque

Ir~lusive

enxergou

também os empresários,

E e por isso que e necessário

excessivamente

ela,

que estas

não haver

classe exacerbe

segunda.

mente uma noção

um enun -

eliminou,

Provisória

que, das categorias

das F.A.'s.

da

da lei".!../

e os estudantes

de sua situação

sugeriram

Provisória

assim como os militares,

os operarios

Segunda

do Presidente

da Comissão

atitude.

aprovou

constitucionais".

vo de lei que impeça que qualquer
tuação política:

Provisória

e os poderes

dos limites

Geral

constitucionais,

e a soberani~

da lei". A Comissão

Secretário

de "revanchismo"

dos poderes

das F.A.'s

de

destina~

a independência

os representantes

-sem subordinadas

do pro-

reação de representan-

a lei e ã ordem".

a assegurar

lei

Provisória

que as F.A. 's deveriam

da Comissão

da

faz parte do mêrito

no seio da Comissão

Indicou-se

(Forças A~

como defensoras

bem como de vigorosa

militar.

da Pátria

E tanto

das F.A.'s

e limitar

constitucio

elas não têm necessaria

clara do que seja o princípio

de lega-

1idade em um regime
em termos

democrático,

de comportamento

zia da lei, conservam

10
para elas,

e do que isso significa

concreLO.

a convicção

E mesmo que reconheçam

de que cumprem

missão

a prim~

histórica

ao transgredí-la.

o
define

ministro

como

"tarefa

do Exército,
relevante

social e de estabilidade
lei·e da ordem,

crático

do Exércitó

institucional,

em estreita

são das autoridades

general

civis,

Pires Gonçalves,

participar

através

obediência
segundo

Leônidas

do equilíbrio

da manutenção

aos textos

os requisitos

legais e ~ deci de um estado

do direito"2./. O que não impede que ele considere

de 1964 como "um momento
crática",

de fé cívica

na ordem do dia relativa

e de profunda

~ comemoração

da

o

demogolpe

convicção

demo-

do 229 aniversário

sôd lO 10/ .
d o eplso
í

í

Boa parte

da ~tual classe política

da visão de que as F.A.'s
quando

são o baluarte

ela é a pura continuação

que o ex-presidente

brasileira

da democracia,

das concep6es

do PDS, hoje Presidente

compartilha
mormente
t

anteriores.

da República,

assim

adverte

sobre os "limites da liberdade numa sociedade democrática, em que
cada um deve ter consciência de que seu direi to "termina onde come
ça o direito

dos outros

ta por ocasião

de um almoço

armas, no Clube
enfatizada

civil"ll/,

pelas

" d"lca 1 --.
12/
Sln

eleições

(Brasília),

em 19/12/1985.

de "não transigir
em clara alusão
diretas

p ara a c_asse
1

omitiu,

continua

quistado

e sociais

o direito

significa

legitimar

a expressão

básicas;

mesmo

a desobediência
o papel

foi

ou com a

de terras,

a

em 1986 e à"agitação"

do Autoritarismo",

político

mas

se

e a ação das reivindicaç6es

que a pressão

ã exp re ssâo . Como observa

nar tão veementemente

Também

"
"- teve um ano e melO
.
po 1'"
ltlca,
que Ja
para

a Operação: "Rernoç áo dos Entulhos

econômicas

foi fei

das três

com a anarquia

às invas6es

~ presidência

efetuar

ilegítima

Esta declaração

com os 143 oficiais-generais

do Exército

a determinação

desobediência
campanha

e da coletividade".

social tenha cop-

Walder

de Góes: "Conde-

civil numa fala aos generais

Q/.
dos militares ••

11

A advert~ncia

foi repetida

naus, quando

da inauguração

Agroindustrial
safios

pelo ~residente,
da fábrica

de Monte Alegre:

Na opoétunidade,

preendida

no contexto

Ma-

da Companhia

de que ainda não pudemos

o primarismo

o chefe do Gabinete

ral Rubem Bayma Dennys,

de cimento

em

"( ... ) como se não bastassem

bens e maus, e a herança

tar, temos que enfrentar

em 15/1/1986,

esclareceu

do discurso

dOe reivindicações
Militar

os de

nos liber
anárquicas".

da Presid~ncia,

que a advert~ncia
de 19/12/85.

devia

gene ser com-

O genro e secretárió

cio P,·~~id
•.nt e,

particula~Jorge

Murad,

rnércio, Roberto

Gusmão,

bem como o Mü"listro da Indústria
comentaram

que o discurso

e do Co .:..

à

dirigia-se

CUT

(Central Onica dos Trabalhadores).
Isso é apenas
de preservar

um exemplo,

•
a legitimidade

pos que pressionam

do ancien

fortemente,
global

res, ao controlarem

as transições

é evidentemnte,

dos em não perder

o essencial,

ticular.

Perderam

o exerclcio

ciedades

civis,

valores

a "história

mente "excepcional!
1.2. Transições
No Brasil,
dalidades

sob controle:
o papel

do 1119 Encontro
ele, um acordo

do Senador

a convocaç30

par-

sobre as soem

nome
onde

fato total

Latina ...

o transformismo.
na definição

veio ao conhecimento

Fernando

Sul, realizado

entre os grupos

impediu

bastante

seus fracassos;

ativo dos militares

polltica

do Cone

muito preocup~

se exercesse

fora da América

-

e os milita

Menos no caso argentino,

de registrar

inclusive

da transição

vés de declarações

as F.A.ls

haverá

estavam

campo de batalha

que o poder

que eles aceitam.

oficial"

reais. A ques

do poder de mando direto

mas conseguiram

a dos gru

fundamental,

po11ticas,

neste

da maneira

régim~ e de negar

em favor de mudanças

tão da legitimidade

dos mesmos

embora paradigmático,

Henrique

Cardoso,

em 1tapema

de oposiçao

público

(SC).

ao governo

da Assembléia

Nacional

das moatra -

na ocasião
Segundo

Figueiredõ
Constituinte

e

·

.

12
e fez passar

o processo

constituinte.

Chamou

"O senador

de democ

atizaç~o

esse processo

disse

do Neves que um artigo

do pais pelo Congresso

de "transformismo"~/.

ainda que soube por interm~dio

seu, publicado

num jornal,

dade de se mudar

o papel das F'orça s Armadas,

do Alto Comando:

"Eles imaginavam

af~star

as Forças

tuoional".

Nessas

zar a repercussao
desmentiu
Paulo

Armadas

16/

expressamente

afirmasse

tadamente:
plesmente

possuir

"Por que a
porque

de garantia

da ordem

já tentavam

O que nao
impediu

as Ponças Armadas

const~

minimi

n~o teriam

clusividade

à Constituinte.

S~o

das declarações,

dizendo,

nao se realizaou

antes?

n~o aceitavam.

Agora

~

as

que a Folha de

no

Simmuito

Mas há dois anos n ào era aceitável.

ças Armadas

sistema

uma r e un í.áo

d o sena d or -15/ , que, a~las,
,.-

fita gravada

está certo?

isso não temos

provocou

politicos

Constituinte

mais fácil falar disto.
foi um pacto,

diversos

d as d ec 1 araçoes

sobre a necessi-

que por trás havia um plano para

do seu papel

alturas,

de Tancre-

Então,

[.. :J Hoje em dia já nào e assim. As for

nada a se opor a uma proposta
Mas quando

uma Constituiç~o

se pactuou

que dêsse ex-

foi assim e

mais pura e por isto temos

por
este

transformista,,!2/.
As transações

da transiç~o

vel, mas se realizaram
neiro de 1985, quando
ranças militares,
ral Leônidas,
realizaram

dezembro

efetivamente,
Trancredo

incluindo

em Brasilia,

Neves

decisivas,

oes desse

UIn

[.. ~

democrático,

tipo. O que ~ cont~ário

fat.o de dar seqüência

-

com lide -

com Walter

Pires o gene -

contudo,

foram três e se

numa casa do Lago Sul, com cinco generais

do Exêrcito

regime

razoa

de 1984 e ja -

"teve 9 encontros

nos dias 2 de novembro,

de 1984 e no dia 19 de janeiro
Em

num sigilo

entre novembro

as conversas

etc. As reuniões

do Alto Comando

permaneceram

12

de

de 1985,,18/.

não há nenhum

empecilho

ao dito regime,

ao tipo de entendimentos

as reun

no entanto,

mantidos

nessas

ê

í.

o
cir

•••.••••

,<

.-rg.••.••

--

.,
1
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.c.unstâncias
versal.

Com efeito,

reuniões,
obteve

sem a unçao

r

houve

cional

"entre os muitos

um que foi abordado

não apenas

de Trancredo

a adesão,

Neves.

das Forças

Armadas

qual ningu§rn precisa

cionais
mente,

Esta

na epoca

Trancredo

que o acometeu
único do art.

da para a posse,

internamento

não tiver

go pelo Congresso
teve como efeito

Naciona"l". Havia

o cargo,

e, ao Congresso,

não cabia declarar

Figueire

da doença

salvo

fixa

motivo

este será declarado

a posse

-

O parágrafo

caso de força maior.

de impedir. definitivamente

-

Juridic~

dez dias da data

ou o Vice-Presidente,

rssumido

de

constitu

em razão

hospitalar.

"Se, decorridos

o Presidente

de força maior,

a partir

do Presidente

o ato de sua posse,

no

ainda se verificou

dos principios

Neves~ não foi o sucessor

76 estipulavd:

constitu

ou propos-

(art. 76 a 79 da Constituição).

e consequente

que

regime

opiniões

presidencial,

se deu em clara violação

em vigor

e

ostensivo

do papel

da democracia,

para proferir

~a sucessão

maior

t.rês

moderador".~/

ç

do at6 formal

nas

do patrocinio

da preservação

aos r~s~isitos

do, pois não foi realizado

Neves

em profundidade

como poder

esconder-se

o suf.rágio uni-

tratados

à orqan í.za ao do poder politico,

tas relativas

15/3/1985.

assuntos

mas a promessa

Era a questãà

A indiferença

no epis6dio

f~6senc al da democracia:

va

este

Has

de Trancredo

nao

vago um cargo que

fora preenchido.
Intensa
tra a tese

polêmica

(minoritária)

José Sarney

se desenvolveu

da impossibilidade

(posição, e.g.,

abra Fagundes),

prevaleceu

acerca

de Dalmo

da questão.

juridica

da posse

de Abreu Dallari

a tese da esmagadora

Con de

e Eduardo

maioria

da classe

t.í ca , f avorave.
1 a
- PoSS{~ 20/ , com o apoio e as demonstrações
po Lí
.i t.i

muitos

aliados

Tancredo

Neves

foi sugerido,

da esfera

·uridica. Entretanto,

era um imper~tivo

jurldico

ao vice-presidente,

enviar

a posse

de

do pr6prio

tão imprescindlvel
ao Congresso

Se

que

uma emenda

f

l~

constitucional,

no sentido

te a mesa do Congresso
sa poderiam

caber,

to do Coração
possivel,

de per .itir a realização

(a não a plen~ria).

fisicamente,

no quarto

(SP) ... e formalizar

só restou

manipular

A~sim os membros
do paciente,

a posse:

um pouco

preferivel,

sem dúvida,

t oz a L ou ao recurso

às eleições

diretas ~".

Brasil,

e as eleições

reverter

diretas,

as tendências

da me-

no Insti-tu-

21/. Como esta não foi

a letra da Constituição.

Foi um golpehpanco;

Mas o caso de transição

da posse pera~

negociada

à volta ao Colégio

não é particular

ao

por si só, são insuficientes

profundas

elei

e as pr~ticas

políticas

para

enraiza

-

das.22/
Na Bolivia
Rugo Banzer
absoluta.

houve eleições

foi o mais'votado,

Coube

ao Congresso

soro. Este enfrentou
Operária
Estado

Boliviana.

mas nenhm
designar

A ocorrência

dos presos

políticos,

tón e Santa Bárbara,
Conjunto

das Forças

foi superada

e confinamento

Victor

Paz Esten~

pela Central

pela decretação

do

por um mês de diver-

em 1980 e março de 1985. O
nas prisões

de Lurigancho,

foi fruto de uma decisão

política

recente
El Fron-

do

Comando

Armadas.

Para alguns
de Estado,

e empossar

obteve maioria

sindicai-.

O Peru teve eleições
massacre

candidato

logo uma greve geral deflagrada

de sitio e a condenação

sos dirigentes

em março de 1985. O ex-ditador

especialistas,

que colocou

o Presidente

consumado ..?.2/ Ele condenou

houve

"tecnicamente"

Alan Garcia

os "excessos"

diante

cometidos,

um golpe

de um

rato

mas ninguém

foi responsabilizado.
a

Colômbia

o Palácio

da Justiça

por 35 guerrilheiros

da organização

tornaram

dos qua;s

215 reféns,

Supremo Trib nal) quando

foi ocupado

M-19, em 6 e 7/11/1985,

95 morreram

o Palácio

de Bogot~

(inclusive

foi retomado

que

11 juizes do

por uma operação

.45
militar.

O relatório

Colômbia,

Carlos

elaborado

Jiménez

Gomez,

não quis ou não conseguiu
cupação

violenta

ção negociada.

e no Urugauy

também

uruguaio,

hQmanos

Julio Maria

se faz com militares

nostálgicos

mo nao leva a nada.

[...]

coloque

ria histórica
desvios

nacional

no futuro.

a história

os dirigentes

se tipo de desafio.25/
sofrem as pressões
países

desenvolvidos;

mais reduzida;
ção do conjunto

a autonomia

dos cidadãos,

da definição

das visões

e opções

salientar

mons::'ruosos

que,

bem mais sensível
de decisão

não depende

mesmo

externa,

de modelos

no hemisfério

políticos

do que

nos

interna

a pressão

inegável
também

norte,

te nos EUA. Não é por acaso que o poder militar

es

apenas da participa

por exemplo,

de legitimidade

sao

de enfrentar

do Sul, os desafios

dos poderes

a memo-

não americanos,

a coragem

e não a dos devedores.~

formulada~

as causas

mas também dos juizos e pressões

da divida

tem sido a dos credores,
questão

de maneira

das responsabili-

dos mesmos

de países

que tiveram

pois a legitimidade

nos. Sobre a questão

deve-se

Ora, na América

externas

não

O revanchi~

para constituir

a repetição

nacional

políticos

"a democracia

de identificar

contribui

A bem da verdade,

se for considerada
poucos

e prevenir

Segu~

uma nação nos rumos da demo-

a tentativa

nacionais

-

24/
~
geral e
a soluçao"-. Mas e
du -

dades,

políticas

-

políti

geral.

de esquerda.

o êxito da apuração

de catástrofes

pHra proi

e assassinatos

cracia. Mesmo que seja incerto
como n6 caso argentino,

e transi-

ou indic.iadosos

de uma maneira

ou radicais

A anistia

que esse tipo de solução

de Ministros.

fortes pressões

Sanguinetti,

reo

atuaram

houve eleições

de pessoas

aos direitos

e a polícia

do Conselho

da

Betancur

a não ser a

que sejam julgados

por desaparecimentos

do o Presidente

solução,

as resoluções

i.é., evitar

cos, ou desrespeito

vidoso

outra

Em ambos os casos existem

bir o "revanchismo",
responsáveis

que o Presidente

e que o Exército

sem acatar

Na Guatemala

revelou

viabilizar

do Palácioi

por conta própria,

sobre o caso pelo procurador-geral

-

exter
maior

que

depende

e

a
muito

e particularmen-

sobrevive

a redemo

-
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cratização
derança

na América

econômica

se de repassá-lo

Latina.

Os tempos de crise e a retomada

pelos EUA tªm um preço elevado.
para

fora de suas fronteiras.

do de diversas

maneiras,

que a ênfase,

nos políticos,

não deve

fazer esquecer.

11- Da pressao

firme à intervenção

ca externa

global;

não estava
hegemonia

esse result~

sobre os fenôme

as modalidades

mais importantes,

já foi expresso

claro para ninguém
em termos

da políti-

complementares

relativamente

ticas essenciais.
três grupos

vas aparentemente

alta"~/.

adotadas

regidos

por governos

regimes

militares

\I 1

realidades

do estudo,

(Chile e Paraguai).

tra-

caracterís
a

das perspecti-

de ser formalmente

os países

nos quais

os

de que era contraprodu

norte-americano,

Finalmente,

a exigirem

lugar, os que seguem

i.é.: os que deixaram

ainda não se convenceram

no enfoque

To -

limitar-se-á

como tais a partir

Em seguida,

efeitos

ou outras.

em função de algQmas

nos EUA. Em primeiro

militares.

engendre

como na econômica,

diferenciados

os rurnos da "normalidade

cente, mormente

de traba

das mesmas

constituídos

sua

ou para uma nova divisão

Em razão dos objetivos

qe países

reafirmar

para uma

que a era Reagan

na área política

"Até 1930/81

transitar

é bastante

Não e de se estranhar

das são facetas

sua significação

seguinte:

e que conseguiriam

internacional

lho. Hoje essa probalidade

de endurecimento

da maneira

pela

que os EUA conseguiriam

econômicos

nova ordem econômica

tamentos

Alcançam

trat~

dos EUA.
O fato que parece

econômica

Para os EUA,

aqui colocada

direta:

da li-

as situações

sua permanência

-

no poder

que Tio Sam considera

corno casos de polícia. onde vale tudo para mudar o rumo dos aconteci
men~os:

Nicarágua,

Cuba, El Salvador.

Obviamente
ficação.

~ apenas

iltervencaõ
>

não se trata de uma tipologia

uma identifi

norte-americana,

aç--~ incompleta

característicos,

ou de uma classi

de diversos

graus

de

todos eles, de urna pos
-

-=--"....,.,~~-;-:~..

_

c=-_-==~
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t uma outra maneira de esclarecer

tura autoritária.
transições

politicas

efetuam-se

tário, e não do autoritarismo
é preciso,

estudar

sequer aludir

cada um dos paises

bem comportados

O primeiro

tações

de que acatem
dele constam
timidade.
fornece

alguns

Neste

global

elementos

particular,

uma interessante

Tampouco

inclui' a Argentina,
de interesses

às políticas

norte-americanas

são consideráveis.

que lhes é impingido,
essenciais

sa

inclusive

da segurança

foi proferido

de Estado,

tar", chamou

de "obsoleto"

de ditaduras

de segurança
sem golpes

de Estado

vos da nova doutrina
podem enfrentar
rianos

passant,

n

pelos

comunista,
ironizar

nacional

Interamericano

pelo encarregado
Abrams.

Pediu

da América

"guardas

global"

terrorismo

das Américas

soviética.

e tráfico

a ser democrática,

democrática

Os objetisó eles

latino-ame-

"age por meio

de drogas~

da

Poder-se-ia,

"democrática"

será que antigamente

ôde permanecer,

mili-

de preferência

Nos países

sendo interno;

no

como um con

para os EUA, pois

sobre a nova dimensão

E como se fez que tal carência

Latina

das novas democracias~

os mesmos

de Def~

"profissionalismo

e lançou a "estratégia

um continua

um pouco

DSN. Se esta passou

no Colégio

o "estereótipo

permanecem

número

da legi-

de graduação

27/. Esta deve ser implementada

a "ameaça

o inimigo

subversão

Elliot

militares"

nacional

porque

ilustração.

Departamento

tinente

com

Isso não imp~

para sua concepção

a nova doutrina

latino-americanos,

(Washington),

a Bolívia,

ou de interpr~

No mês de julho deste ano um dos discursos
de 54 militares

é possivel

e os indisciplinados.

para eles mesmos,

o quadro

para o autori-

Não é possivel, nem

americanos.

o Uruguay, ... As divergências

negativos

as atuais

ou venezuelano.

grupo de países

que eles têm, em relação

efeitos

ditatorial

para a democracia.

aos casos mexicano

11-1. Os alunos

o Brasil,

do sistema

porque

por tantos

en

da.

não era?
anos,

sem

16

,ser percebida?
denúncia

Parece

preferivel

nova, em relação

o tráfico

uma ofensiva

interno

importante

ser

de ação do inimigo

internaci~nais

nc Lus í.ve no sentido

d~ intervenção

dos EUA, o Presidente

uma

interno:

pas e material

americanas.

o tráfico,

bélico.

mas não exatamente

Segundo Jacobo

dente V. Paz Estenssoro,

Liedermann,

"o que conseguimos

ser essenci

uma nova

A BolIvia

deflagrou

Mas verificou

dessa ação podem

de criar e legitimar

nas repúbl:cas

dos EUA para combate

Reagan

contra o uso dos narcotóxicos.

se logo que os efeitos
.í

às moaalidades

para o que parece

de drogas.
No âmbito

ais;

atentar

"justa

pedira

-

causa"

auxI::o

sob forma de tr~
assessor

foi a invasão

do Presi
da Norman

28/
d'la .-11

A lei de poderes
caçao,

ao Congresso,

Não foi necessário
interpretou
no combate

de qualquer

à droga.

legal

paises:

tráfico

essa ameaça

se não houvesse

EUA aos lIderes

co pode servir

de pretexto

da Drugs Enforcement

A declaração,

(Nicarágua)

Isto já ocor -

a intervenções

comba

à sua honra e

no entanto,

a
mais

seria

que parte da ajuda

dos

foi usada para financiar

militares

interessados.

o

ao tráfi-

diretas,

A autonomia

A~'1.cy, às vezes apoiados
30/.
-, Ja
provoca

a dro-

"vocês devem

é de saber até onde o combate

dos Estados

t ercelros
'

pois

fora do territó

da luta contra

declara:

sido comprovado

A questão

juizo da soberania

,df./
..,.
rl't-orlo~alses

a pertinência

as suas instituições,

dos "contras"

de drogas.

paIses.

29/
e Bahamas.--

Colômbia

tem todo o apoio quando

de suas sociedades~

convincente

a comuni

essa determinação,

e com tropas militares.

Não se trata de negar

liberdade

a outros

Só que serviu para uma operação

reu também em dois outros

ter esse cancer,

cumprisse

exige

(de n9 374) que permit.e "apoio militar"

norte-americano,

ga. Eliott Abrams

norte-americana

envio de tropas

que o Executivo

um código

rio nacional

de guerra

el pre-

dos agentes

pelos do FBI, no.ter-

a 1guma es t ran h eza. Entretan

19
to, e apenas
programas

um aspecto

de uma po14tica

de treinamento,

para aux{lio

e entrega

por via aerea,
ra a região
o cultivo

de equipamentos.

na Colômbia

como conseqüência
nos países

Insistiu-se
porque

se também

o alinhamento
dadas

ao Brasil

papara

ta em demasia

tomadas.

do Banco Mundial,
mia brasileira

e disse

rios a curto prazo.

res da América

heterodoxos,

de Larosi~re

ser desejável

da 40a

"criticou

Ele mostrou --se extremamente

Latina

porque

gera graves

com dedicação

'

aca-

interncaional",
em que são sobe-

Reunião

do FMI

a indexação

um congelamento

quealtnflação vem atingindo

constat~

na área econômi=a,

dos paises

ã Assembléia

Ou

mentores.

da "economia

aos interesses

-

no mundo do comércio

que cumprem

e outros

dos gestores

Em discurso
Jacques

veis exorbitantes

scholars

dos choques

servir principlamente

ranamente

ser muito comentadas.

se manifestam

elos "bons alunos"

as decisões

aos

do intervencio

FMI, BIRD, etc ... Neste particular,

pelos

A decisão

particular

não costumam

quando

via GATT,

as orientações

da econ~

de preços

precupado

e salã

com os ni-

em alguns países

perturbações

e

devedo-

da economia

in-

l!./
O presidente

te, pois estavam

o choque

(Plano Austral).
de André

do FMI fora ouvido

sendà preparadas,

das que resultariam
disso,

e proposta

limitrofes.

suas implicações

ou da finança,

li.

de herbicidas,

lógica da perseguiçao

sobre esse aspecto

tros são mais conhecidos,

terna

A aplicação

de fundos

da droga,

narcotra~icantes

para

remessas

por

que pode setvir de reffigio e alternativa

..

nismo

operacionalizada

envio de especialistas,

já foi realizada

amazônica,

global,

na aplicação

heterodoxo

e Pérsio

a reunião

do Plano Cruzado,

já fora aplicado

O economi st.a

Lara Resende

durante

antes de falar publicamende Seul,

em 28/2/86.

em Israel

a"o.mão Rud í.qe r- Dornbusch
~da, dois dos mentores

as med~
Antes

e na Argentina
(ex-professor
do Plano Cru

~.
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zado) prevê que, provavelmente

em outubro,

o M~xico

plano de estabilização,

32/
o Plano Asteca-- . Tamb~m

ção mais dura da dívida

externa,

tentes:
risco

trata-se

ap nas de

em relação

barganhar

externa.

vernamentais.Ou,
aconteceu

Advogara

Fizera,

do Banco

defendeu

de tradicional

no mundo ocidental,
da conta

e

Lembrara

graves

que,

"em contraste

um Pais como o Brasil,

Contudo,

embora

negociação

mento não difere

dos adotados

Em 16/8/1986,

pagar

é a cap~

uma parce-

e sua polít!

com a recomendação
às menos

da ONU

desenvolvi

produtos

déficit

oficial

da nova

-

internos

social,

está

pelos outros

grandes

do Uruguai,

de um bloco

(sic) repúbli-

não é no intuito

da divida externa.

o Presidente

a formação

inter-

4% de seu PIB~~~/

tipo de argumento,

de

em

integradas

americano

ainda com enorme

o discurso

ver as condlções

de Frei

"Porque deveri-

Unidos,

sociais,

desenvolvidas

desenvolvido

ca lance mão desse mesmo

tti, descartou

do tipo:

aos Estados

problemas

como

a 26a Ass~

com os bancos

de 0,7% dos respectivos

'J ••••••

ao exterior

durante

go-

de Desenvolvimento,

entre o orçamento

de que haja uma ajuda das nações
das

politica

Sérgio

da dIvida externa

questionamentos

dos desacertos

ca monetária?"

política

vinculação

COh

um discurso

das negociações

a negociação

am naçoes

vedores.

de

nas esferas

do Banco Central,

Interamericano

o endu~ecimento

dos juros. Fizera

enviando

(taxa

em voz alta, deixam de circular,

em 26/03/85,

talização

brutos,

exis

altas para o Brasil~

nisso não' circulam

da área externa

bléia de Governadores

Ia

dos limites

pensa em fazer uma discussão

Os que pensam

ao diretor

nacionais:

ningu~m

se pensarem

tas, em 26/4/85.

Viena.

um

uma negoci~

as taxas de spread

absurdamente

adotar

ao que paga o _léxico, por exemplo.
Com efeito,

da divida

sugere

so que dentro

...

sobre os juros da divida),

deverâ

de

re-

E esse posiciona(ou pequenos)

Julio Maria

latino para negociação

de-

Sanguin~
conjun-

21

'ta da di vida externa:
isoladamente

"Os pa1.ses vao tendo maturidade

com os credores,,2i/ ...
Outros

nhâo de idêias

exemplos

poderiam

ou de pensamentos

der dados para ilustrar

entre os establishments

repúblicas

e os do mundo desenvolvido.

zar evitar

o recurso

reticentes

rece severas

admoestações

não há pressa

excessiva

ê semelhante

Sul: chegar

ê mais conveniente
pouco

"ao que foi almejado

deixar

e criar as condições

tuição

às ditaduras,

c:soes

apressadas,

esquerdistas.
as palavras

as oposições

em associar

político

os frutos das transições

exclui

as noções

A atual

a possibilidade

de democracia
do "impêrio

certas:

as que substituem

as necessidades

11-2- A violência

do fanatismo

circt~palacianos,
Cuba. Afinal,

público

do Brasil

por delegitimi-

de haver al-

e de tendências

do mal", para usar
da convivência

religiosa.

que serao reatadas

nâo se pode prescindir

as relações

as considerações

da possibilidade

milhões/ano.

tos, mas representa

têm autonomia

suficiente

e após meses de conciliações

em que pesem

ordem de US$ 200

mais um

sem mascara.

As autoridades
sem debate

com conotação

Mas

e social de substi

são manifestações

pelas

do Cone

amadurecer

que fariam o jogo das'~squerdas~
simplesmente

a mêdio

fortes e estáveis.

Estas

e da negociação

cidir,

países

"aceitáveis"

de um controle

me-

norte-americanas,

O objetivo,

nos outros

de governos

do que arr~car

dade norte-americana
guma pertinência

os regimes.

Mesmo

cuja conduta

por parte das autoridades

à institucionalização

das novas

de violência.

(Chile e paraguai),

em alterar

a comu-

Em" comum, eles têm de precon~

às formas mais ostensivas

nos çasos dos alunos

prazo,

para discutir

mais que o volume

leiro com a zona do Caribe.

entre

grupos

diplomáticas

com

de segurança

de realizar

Nâo ê significativo,

para ~

nacional,

um intercâmbio
em números

atual de todo o comércio

da

absolubrasi-

22
Vale
ocorreram

a pena

ler a-notâ

as negociações

que "os dois governos
de cooperaçao
em especial

concordam

ao respeito

territorial

Afirma,

em desenvolver

nos princípios

os referentes

~ integridade

(14/6/86) em Paris,

para o reatamento.

inspiradas

l

assinada

notadamente,

relações

amistosas

da Carta das Nações

~. soberania,

e ~ n~o-intervenção

onde

e

Unidas,

~ independ~ncia,

nos assuntos

internos

dos Estados"l~/.
são apenas
10 Direito

Internacional

reciprocamente
ciadores

na convicção

entende

o sistema

e reconhecera~

de pessoas

o direito

que chegou

que subvertiam

os preceitos

nem imoral"

A afirmação
nos de outra nação,

a condenação

e muito

por pessoas

as autoridades

oficiais,

Nicaragua(

36/. Não

da ingerência

em assuntos

do mal. Mais

de graves violações

por quinze

de fazer respeitar

1

das Nações

icaragua

Unidas.

and paramilitary

'. United

inter

não foi feita em nome

do

Direito

em nome dos EUA ou a mando

mi'itary

há

de que não seja

pessoas

de suque,

as normas

os juizes da Corte Internacional

da Organização

do

a de que é ilegal.

foi pronunciada

da lide é: Case concerning
and against

agindo

têm a missão

internacional:

ça, orgao oficial

dúvidas

teve o apoio

de outra nação

menos a mando do império

expressa

Internacional,

sociedade

internos

com ou sem meios bélicos,

precisamente,

solicitadas,

Há muitas

da ilicitude

excusos

como bem

com afirmações

(Jeanne Kirkpatrick)

uma certeza:

de interesses

quando

do direito

força em assuntos

de que não é impossível.
existe

do outro de organizar-se

ao poder em 1981, R. Reagen

nao e nem impossível

E também

ambos aceitaram

nacional.

pela

imoral.

e

do outro e tem a ple-

do seu. Entretanto,

tipo: na intervenção

dúvida

da ONU e p~

~ claro que são especial

político-econômico

de seu quadro

Assim

pela Carta

em função do fato de que cada um dos nego-

da superioridade

dentro

consagrados

Contemporâneo.

lembrados

rejeita

negociar

princípios

da

de Just~-

O nome oficial
activities

States of America).

in
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A CIJ baixou
violado

sua sentença

um certo número

çoes com a Nicarágua
interessante

de obrigações

e que deviam

observar

afirmando

que os EUA tinham

internacionais,

indenizar

nas suas rela

o governo

de Manágua.

que a CIJ criou uma possibilidade
que ã' indenização

ção da lide, ao afirmar
tre as Partes.

em 27/6/1986,

deveria

Mas se estas não conseguissem

de continu~

ser acordada

fazê-lo,

t

a própria

en Cor

ai
37/
te Ifixaria.
,..

os Estados
politicas

Tamb~m

~ interessante

Unidos

foram condenados,

e juridicas

notar algumas

das violações

pelas "
'1u d; S
ãs exigências

e de compará-Ias

da democracia:

- violação

da soberania

de outro Estado;

- violação

dos principios

de não-intervenção

e não-uso

de atos contrários

ao direito

da força;

ã realização

- incentivo

humanitário,

violação

pela edição

do tratado

(em 1983) de uma brochul~

de amizade,

em vigor entre as partes,
da Nicarágua

território
con~rcio

nal de Justiça

apenas

dia, muito dificil

desprezar

ram a CIJ, e tiveram
Mas é relativamente
tença:

mostrou

decretado

oficialmente

Em 11/8/86,

o

Internacio

fora da lei. ~-lhes,

hoje em

a serrce nça , pois recorre

as conseqüências

perseverar

o

em 19/5/1985.

no Caso dos ref~ns,

Ela foi pouco

contra

geral contra

acima da lei, a Corte

que estão

fácil evitar

E os EUA pretendem

ções internacionais.

e do embargo

ganho de causa,

basta ignorá-Ia.

imprensa.

estar

e navegação,

por meio de ataques

com a Nicarágua,

Aos EUA que pensam

com~rcio

in-

comentada,

o porta-voz

em 1980~/.

politicas

da sen -

et pour cause,

na violação

-

pela

de suas obriga.-

da casa Branca,

Larry

24
Speakes,

anunciou

que os EUA pensavam

39/ Nesse
contra Cu ba. -ços do Grupo
tenham

tido ~xito;

jurisdição

nem que o governo

surrealistas.

evoca para
ma:

"t

lamentar

uma decisão

bém lamentamos,
crática

analisado,

a decisão
soberana

longo prazo,

pela América

em alguns

mica, para as populações
As conclusões

a

os EUA.

cia continua

dos "choques

deste estudo

a

com Cuba, e afir
Mas tam

em que uma onda demo -

democráticos,
Latina?

restabe

a médio

O terrorismo

e

de Es

em mais alguns Estados?

heterodoxos",

não trazem

inicial.

na área econô-

Latina.

pautar

a

da América

que a democr~

uma ret6rica

das clas

suas ações pelo autoritarismo.
de Estado

já passou,

e

Em

nao

do poder; o que tende a demonstrar

sonhar (um pouco) e lutar(muito'} para conquistar
significativas-de

essas

uma reflexão

nos países

Verifica-se

médi~e

do terrorismo

dos detentores

respostas

Fo~ proposta

democrática

EUA/América

o pesadelo

foi por convicção

Eliott Abrams

latino-americanas?

que preferem

países

que e preciso

regimes

sendo um sonho deuclasse

ses dominantes

quando

toma cono-

a democracia,,!Q/.

a curto prazo,

da legitimidade

e nas relações

"democracia"

de reatar

no momento

da América

Nem era o propôsito

sobre a natureza

las - sempre

nao

tenha rejeitado

Latina. ~ uma pena que o Brasil

países

ser sepultado,

indagações.

Central

do Brasil que n6s respeitamos.

alcançar

serao os resultados

diversos

brasileira

ela ocorre

Será possível

Latina

a palavra

com um país que subverte

tado poderá

que os esfor

a que envolveu

Qual será o seu sentido

porque

avança

ça relações

Quais

de Honduras

econômico

finais.

No contexto
tações

em favor da paz na América

da CIJ para uma lide semelhan~e

Considerações

o embargo

- e
- de se estranhar
nao

contexto,

de Contadora

reforçar

participação

política

e de

parcedireito

25

de reivindicar
sentido

e de agir. Se a palavra

para a esmagadora

é preciso

convencer-se

existentes.

fascismo,

tiva, não são etiquetas

acespo
blicas.

a cargos

Da qualificação
depende

americanas,

de qualificar

r~gime

que possam

deve adquirir

ser t~ocadas

o futuro,

também

democracia

rela

ao sabor dos

enfo

políticas

de responsabilldade,

das situações

um

as situações

autorit~rio,

das modas em vigor nas Ciências

dos cientistas

alteradas

das populações

da necessidade

Ditadura,

ques particulares,

maioria

democracia

ou

nas novas

e dos esforços

do

repu-

para que sejam

da democracia.

NOTAS

1) Comentários
FAGEN,

al artículo

R.

de L.R. Einaudi,

(compiladores).

tina y Estados

Relaciones

Unidos.Buenos

p. 288, in: COTLER,

políticas

Aires,

Amorrortu

J.y

entre América
editores,

La

1974.

451p.
2) Ver SALVETTI
são Paulo,

NETTO,

Pedro.

Saraiva,

71. Citação:

Curso de Teoria

do Estado.

1984. 6a Ed. Capítulo

IX. Terrorismo.

p.237-

p. 269

3) Ibid. p. 243
4)

Ibid. p. 267

5) Ibid. p. 234, no capitulo

VIII:

Resistência

aos Atos do Poder

Político.
6) FOL~

DE SÃO PAULO.

7) Ver Folha

de são Paulo,

8) Ney PRADO.
9) Entrevista

exclusiva

16/1/1986,

autor,

diz Leônidas".

01/4/1986,
Texto

Sarney

22/9/1985,p.

12.

p. 5.
in Folha de São"Paul~,

adverte

contra

20/12/85,p.4

"reivindicações

anárqu~

p. 10.

de GOES. Direita,

do mesmo

Folha de são Paulo,

à Folha de são Paulo: "Nova Carta não deve

do Presidente.

12) FOLHA DE SÃO PAULO.
13) Walder

interna.

p. 3.

10) FOLHA DE SÃO PAULO.

cas".

p.5

e segurança

papel dos 'militares,

11) Discurso

p. 6.

11/6/86,

Forças Armadas

21/7/1986,
mudar

23/01/1986,

volver!

Folha

ver: Um Novo Papel

de são Paulo,

Político

12/1/1986

na República.

p.3

~arla-

26
lamento.

Revista

de Poli tica.

14) FOLHA DE SÃO PAULO. Acordo
Cardoso.

19/5/1986,

15) Idem. Politicos
16) Idem. Cardoso
p.

(Porto Alegre).

cow militares

Fev. 1986, p. 30-36.

vetou a constituinte,

diz

p. 5.

desconhecem

nega mençao

acordo

com militares.

a pacto com militares

20/5/1986,

em debate.

p. 4.

21/5/86,

6.

17) Marcelo

BERABA.

Afirmação

está-gravada.

Folha de são Paulo,21/5/86,

p,6.

18) Oliveira
,.

BASTOS.

a 9/7/86,

No ritmo militar.

Pasquim,

Ano XVllT,

n9 886, 3/7 -

p. 3.

19) Ibidem.
20) A respeito
21/3/85,

dessa polêmica,
p.8 22/3/85,

ver os artigos

p. 3; 28/3/85,

p.9; 14/4/85, p. 3. e de O Estado
21) FOLHA DE SÃO PAULO.
12/4/1985.

citados

27, 29/6//1986;

31/3/85,

de são Paulo,

permitiria

CARLOS.

em seguida,

21~7/1986;

p. 6; 3/4/85,

5/4/85,

posse de Tancredo

p.6.

no Hospital.

ver Folha de são Paulo:

21/7/86,

24) FOLHA DE SÃO PAULO.

20, 22,

7/8/86.

EUA rede finem doutrina

lha de são Paulo,
p.

p.ll;

p. 7.

22) Sobre os países
23) Newton

Emenda

da Folha de são Paulo:

militar

latino-americana.

Fo-

p. 11.

Sanguinetti

quer anistiar

militares.

17/8/1986,

7

25) Não é apenas
deveria

ser o centro

Balanços
mentos

no caso argentino

berto e BONZAS,
internacional.
26) Maria

do debate político",

e perspectivas

de análise

da transição

e conjeturas.

Roberto.

da Conceição

p. 307-39.

TAVARES.

Unidos

na Argentina:

In PLASTINO,

A América

Gómez:

Latina

Carlos

eleAl -

e a crise

1985. 457p.
A retomada

sobre a América

Brasil-Estados

o que

como diz José Maria

democrática

(Organizador)

Rio, Graal,

e seu impacto

que "brilha pela sua ausência

da hegemonia

Latina.

na Transição

norte-americana

p. 39. In: M6nica

Democrática.

HIRST(org.).

Rio, Paz e Terra,

1985. 169p.
27) Ver Newt.on CARLOS.

EUA rede finem doutrina

militar

latino-americana.
)

op. cito na nota 23.
28) Newton

CARLOS.

25/7/86,

Intervencionismo

ganha

força. Folha de são Paulo,

p. 10.

29) Idem. Washington
10, 25/7/86,
30) Como ocorreu

acha questão

de segurança

nacional.

funcionários

dessas

Folha

de S. Pau

p. 10.

no Brasil

quando

duas agências

loca

r---------------~--------------~----------------------------------------~----------~-~.
--~
.,
27

lizaram e sitiaram
antes de chamarem
31) JORNAL

do BRASIL.

32} Jorge Claudio

os agentes

Tung Kuei- en, no hotel

da Policia

Federal

OK

(RJ),

Brasileira.

9/10/1985.

RIBEIRO.

da externa.
33) lntegra

o trafican-e

Folha

do discurso

Economista

de são Paulo,

propoe

endurecimento

13/8/86,

in Folha de são Paulo,

34) FOLHA

DE SÃO PAULO.

35) Texto

da nota publicada

na divi

p. 32.
27/4/1985,

p. 8

11/7/1ge6,

Seção

17/8/1986,· p. 7.
no Diário

Oficial,

I, p.

10296.
36) Citada

por Noam

nal. Folha

CHOMSKY.

de são Paulo,

37) Sobre o caso, ver Monique
la légalité.
Unis pour
tique

Comment

and consular

ca v. Iran). Judg~ent

- GENDREAU.

en Amérique

Court of Justice.

centra1e.

12/8/1986,

MERCANTIL.

Une victoire

de

1es Etats

Le Monde

Diploma

1985, p. 3-4.
Case Concerning

staff in Tehran.

United

States

(United States

di

of Ameri

os 24 11AY 1980.

DE SÃO PAULO. Casa Branca quer endurecer

a Cuba.

internacio

p. 14.

CHEMILLIER

(Paris), n. 389, AOOT,

plomatic

40) GAZETA

25/5/86,

em política

la Cour de La Haye a conda~é

leurs actions

38} International

39) FOLHA

O "gangsterismo"

embargo

econômico

p. 7.

Washington

lamenta medida.

Florianópolis,

26/6/1986,

19 de agosto

prof. Christiaa G. Caubct
Doutot _

DtnI••

de 1986

p. 5.

