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PREFÁCIO
O Ministério das Relações Exteriores, como tem feito em
l'elação a outras reuniões internacionais. deliberou reunir em livro
os principais documentos e pronunciamentos da VIII Reunião de
Consulta de Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas
Americanas.
Foi essa, sem dúviVa, a Reunião de Consulta. que mais profundamente emociortou a opinião pública brasileira, talvez porque
nela tenha estada diretamente em causa, desde o ato de sua convocação, o principio da autodeterminação dos povos.
A conttrovérsia sôbre a Conferência de Punta del Este ainda
não se extinguiu na imprensa e nos círculos oficiais do país e é
prováveL que az~nda se prolongue por algum tempo até que os
acontecimentOts possam ser julgados desapaixonadamente, com o
pleno conhecimento do seu desfêcho e a exata classificação das
atitudes assumidas pelos diferentes Estados.
Nessa ocasião se evidenciará, mesmo aos olhd,s dos que menos
a compreenderam~ que a atitude do Brasil, em tôdas as etapas
da Consulta fotj a que mais podia servir à preserva'Ção dos prin~
cípid,s democráticos e da confiança mútua: entre os povos do
Hemisfério.
Além dos discursos, exposições e votos do Brasil foram
reunidos n;este livro alguns documentos que lançam sôbre a Con~
lerênda e sôbre o seu julgamento pela opinião pública uma luz
esclarecedora.
O Ministério das Rel.açõ0s Exteriores espera. que êste livro
sirva a todos que desejam estudar com objetívidade êsse episôdio
• da história diplomátt'ca americana.
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ATA FINAL DA OITAVA REUNIÃO DE CONSULTA
DOS MINISTROS DAS RELAÇõES EXTERIORES
AMERICANOS
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A

Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, atuando como órgão de Consulta nos têrmos do Tra~
tado Interamericano de Assistência Recíproca, realizou~se na ci·
dade de Punta dei Este, Uruguai, de 22 a 31 de janeiro de 1962.
A reunião foi convocada pela Resolução do Conselho da
Organização dos Estados Americanos, aprovada em 4 de dezembro
de 1961, cujo texto é o seguinte:
O Conselho da Organização dos Estados Americanos,

Considerando :

~

A nota apresentada pela Delegação da Colômbia, em 9 de
novembro de 1961, por meio da qual solicita a convocação de
uma Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores,
de acôrdo com o art. 6 do Tratado Interamericano de Assistência
Recíproca, para considerar as ameaças à paz e à independência
política dos Estados americanos que possam surgir da intervenção
de potências extracontinentais que têm em vista destruir a soli~
dariedade americana, resolve:
19 ) Convocar uma Reunião de Consulta dos Ministros das
Relações Exteriores, atuando como órgão de Consulta, de acôrdo
com os arts. 6 e 11 do Tratado Interamerlcano d·e Assistência
Recíproca, para que considere as ameaças à paz e à ifrdependên~
da política dos Estados americanos a que se refere o Considerando
doesta Resolução e, muito especialmente, para indicar os. diversos
tipos de ameaças à paz ou determinados ates que, no caso de
<>correrem, justificam a aplicação de medidas para a manutenção
da paz e da segurança, de acôrdo com o Capítulo V da Carta
da Organização dos Estados Americanos e os dispositivos. do
Tratado Interamericano d-e Assistência Recíproca; bem como para
determinar as medidas que devam ser tomadas para a manutenção
da paz e da segurança do Continente .

-829) Fixar a data de 10 de janeiro de 1962 para a instalação
dos trabalhos da Reunião.
39) Autorizar o Presidente do Conselho, mediante prévia
consulta com os Representantes dos Estados membros, a apresentar oportunamente ao Conselho, uma recomendação sôbre a sede
da Reunião de Consulta.
.

A dispos:ção relativa à sede e data de realização da VIII
Reunião de Consulta foi modificada por meio da seguinte Resolução, aprovada pelo Conselho da Organização dos Estados Americanos, na sessão de 22 de dezembro de 1961:

III

•

O Conselho da Organiz~ação dos Estados Americanos resolve:

19) Agradecer e aceitar o generoso oferecimento do Conselho Nacional do Govêrno do Uruguai para que se realize na cidade
de Punta dei Este, Uruguai, a Oitava Reunião de Consulta dos
Ministros das Relações Exteriores atuando como Órgão de Consulta, nos têrmos do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, convocada por meio da Resolução do Conselho da Organização, de 4 de dezembro de 1961.
2 9 ) Fixar a data de 22 de janeiro de 1962 para a instalação
dos trabalhos da Reunião.
Participaram da Reunião os membros cujos nomes se mencionam adiante, na ordem de precedênc:a determinada por sorteio:

Panamá:
Exmo . Sr. Galileo Solís, Ministro das Relações Exteriores.
Paraguai:
Exmo. Sr. Raúl Sapena Pastor, Ministro das Relações
Exteriores .
Cuba:
Ex mo. Sr. Osvaldo Dorticós Torrado, Ministro das.
Relações Exteriores.
Nicarágua:
Ex mo. Sr. René Schick, Ministro das Relações Exteriores.

~
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Honduras:
Ex mo. Sr. Andrés AI varado Puerto, Ministro das
lações Exteriores.

Re~

El Salvador: :
Exmo. Sr. Rafael Eguizábal Tobías, Ministro das
lações Exteriores.

Re~

Argentina:
Ex mo. Sr. Miguel Ângel Cárcano, Ministro das Relações
Exteriores.
Peru:
Exmo. Sr. Luis Alvarado G. , Ministro das Relações
Exteriores.

Chile:
Exmo. Sr. Carlos Martínez Sotomayor, Ministro das
Relações Exteriores.
Colômbia:
Ex mo. Sr. José Joaquim Caicedo Castilla, Ministro das
Relações Exteriores.
Bolívia:
Exmo. Sr. José Felman Velarde, Ministro das Relações
Exteriores .

....

'x

Costa Rica:
Exmo. Sr. Alfredo Vargas Fernández, Ministro das
Relações Exteriores e Culto.
México:
Exmo. Sr. Manuel Tello, Secretário das Relações
teriores.

~

-

Ex~

V e.nezuela :
Exmo. Sr. Marcos F alcón Bricefio. Ministro das Re-lações Exteriores .

-10Haiti
Exmo. Sr. René Chalmers, Secretário das Relações
Exteriores.
Guatemala:
Exmo. Sr. }esús Unda Murillo, Ministro das Relações
Exteriores.

'

~

~

República Dominicana :
Exmo. Sr. José Antonio Bonilla Atiles, Ministro das
Relações Exteriores.
Equador:
Ex mo. Sr. Francisco Acosta Y épez, Ministro das R e~
lações Exteriores.
Estados Unidos:
Ex mo. Sr. Dean Rusk, Secretário de Estado.
Brasil:
Exmo. Sr. Francisco Clementina de San Tiago Dan tas,
Ministro das Relações Exteriores.
Uruguai
Ex mo. Sr. Homero Martinz Montero, Ministro das Re~
lações Exteriores.
Assistiu também à Reunião o Excelentíssimo Senhor José
A. Mora, Secretário Geral da Organização dos Estados Ame~
ricanos.
Sua Excelência o Presidente do Conselho Nacional do Go~
vêrno do Uruguai, Senhor Eduardo Victor Haedo, abriu os tra~
balhos da Reunião na tarde do dia 22 de janeiro de 1962 . Na
sessão de abertura discursaram Sua Excelência o Senhor Homero
Martínez Montero, Ministro das Relações Exteriores do Urugnai;
Sua Excelência o Senhor Alfredo V argas Fernández, Ministro
das Relações Exteriores e Culto da Costa Rica e Sua Excelência
o Senhor José A. Mora, Secretário~Geral da Organização dos
Estados Americanos.
O Govêrno da República do Uruguai designou Sua Excelên~
cia o Senhor Homero Martinez Montero, Ministro das Relações

~
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Exteriores do Uruguai, Presidente Provisório, o qual foi eleito,
por aclamação, Presidente Permanente, na Primeira Sessão Pie~
'f? náric?clo dia 23 de ~neiro. Nessa mesma sessão, Sua Excelência
o Senhor Galileo Solís, Ministro das Relações Exteriores do
Panamá, foi eleito Vice~Presidente da Reunião.
Consoante o disposto no Regulamento da Reunião, o Govêrno
da República do Uruguai dzsignou Secretário~Geral da Reunião
o Senhor Gustavo Magarifios.
Regeram~se

os trabalhos pelo Regulamento da Reunião de
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores atuando como
órgão de Consulta, nos têrmos do Tratado Interamericano de
Assistência Recíproca, aprovado pelo Conselho da Organização
dos Estados Americanos na sessão realizada a 29 de julho de
1960.
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De acôrdo com o Regulamento, a Reunião nomeou uma
Comissão de Credenciais integrada por El Salvador, México e
Uruguai. Foi também designada uma Comissão de Redação,
constituída pda Colômbia, Haiti, Estados Un:dcs da América e
Brasil.
Conforme o disposto no art. 20 do Regulamento, foi consti~
tuída uma Comissão Geral, formada por todos os !v!embros,
incumbida de considerar os assuntos da Reunião e de submeter
suas conclusões à aprovação de uma Sessão Plenária da Reunião.
Foram designados Presidente e Relator da Comissão Geral Sua
Excelência o Senhor Marcos Falcón Bricefio, Ministro das Rela~
ções Exteriores da Venezuela e Sua Excelência o Senhor Alfredo
V argas Fernández. Ministro das Relações Exteriores de Costa
Rica, respectivamente. Vendo~se o Ministro das Relações Ex te~
riores de Costa Rica forçado a regressar ao seu país, foi deito
para substituí-lo como Relator Sua Excelência o Senhor Rafael
J. Oreamuno, Delegado especial do mesmo país.
Na sessão de encerramento da Reunião, realizada em 31 de
janeiro, foi assinada a presente Ata Final. havendo feito uso da
palavra, nessa ocasião, Sua Excelência o Senhor Homero Martínez
Montero, Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Pre~
sidente da Oitava Reunião de Consulta e Sua Excelência 0

'·•

-12Senhor Luis Alvarado G. , Ministro das Relações Exteriores do
Peru.
Como resultado das suas deliberações, a Oitava Reunião de
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores aprovou as
seguintes resoluções:

I
OFENSIVA DO COMUNISMO NA

\

..

A~RICA

1 . Os Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas
Americanas, congregados em sua Oitava Reunião de Consulta,
declaram que a unidade continental e as instituições democráticas
do Hemisfério acham~se em perigo, atualmente. ;><....
Tem~se verificado uma intensificação da ofensiva subversiva
dos governos comunistas, seus agentes e organizações por êles
controladas. A finalidade dessa ofensiva é a destruição das
instituições democráticas e a instauração de ditaduras totalitárias
a serviço de potências extracontinentais. As provas mais evidentes
da intensificação dessa ofensiva são os objetivos expostos em
documentos oficiais pelos organismos dirigentes internacionais do
comunismo, indicando que uma das suas principais finalidades é
a implantação de se.u regime nos países subdesenvolvidos e na
América Latina, e a presença de um govêrno marxista~leninista
em Cuba, que abraça publicamente a doutrina e a política exterior
das potências comunistas.
2. Para a consecução de seus propósitos subversivos, e a
fim de ocuJ.tar suas verdadeiras intenções, os governos comunistas
e seus agentes exploram as legítimas necessidades dos setores
menos favorecidos da população e as justas aspirações nacionais
dos povos. Sob o pretexto de defender os interêsses populares,
suprime~se a liberdade, destroem~se as instituições democráticas,
violam-se os direitos humanos e submete~se o indivíduo a formas
material:stas de vida, impostas por uma ditadura partidária.
Agitando~se o lema do «anti-imperialismo», pretende~se estabelecer um imperialismo opressivo e agressor, o qual subordina as
nações submetidas aos interêsses militaristas e agressivos de
potências extracontinentais. Valendo-se maliciosamente dos

1i

-13próprios princípios do sistema interamericano, procura~se minar
as instituições democráticas e consolidar e proteger a penetração
e a agressão políticas. Os métodos subversivos de governos
comunistas e seus agentes constituem uma das formas mais sutis
e perigosas de intervenção nos assuntos internos de outros países.
3 . Os Ministros das Relações Exteriores alertam os· povos
do Continente quanto à intensificação da ofensiva subversiva de
governos comunistas, seus agentes e as organizações por êles
controladas, bem como acêrca das tátlcas e métodos usados, e os
advertem do perigo que isso representa para a democracia repre~
sentativa, o respeito pelos direitos humanos e a autodeterminação
dos povos.
Os princípios do comunismo são incompatíveis com os do sis~
tema interamericano.
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4. Persuadidos de que se pode e deve preservar a integri~
dade da revolução democrática dos Estados americanos ante a
ofensiva subversiva comunista, os Ministros das Relações Exte~
riores proclamam os seguintes princípios políticos fundamentais.
a) a fé dos povos americanos nos direitos humanos, na
liberdade e na independência nacional, comó razão fundamental de
sua existência, como a conceberam os pràceres que destruíram o
/1 colonialismct'e criaram as repúblicas americanas;
b) o princípio de não~intervenção e o direito dos povos de
organizarem livremente os seus sistemas de vida no domínio polí-.
tico, econômico e cultural, por meio da expressão de suas vontades
através de eleições livres e sem interferências estrangeiras. As
falácias da propaganda comunista não podem nem devem confundir
nem ocultar as diferenças da doutrina que êsses princípios representam quando expressos por um país americano democrático e
quando pretendem utilizá-los em seu próprio benefício os governos
comunistas e seus agentes;
c) o repúdio de medidas repressivas que, com o pretexto
de isolar ou combater o comunismo, possam facilitar o aparecimento
ou -O fortalecimento de doutrinas e métodos reacionários que pretendam suprimir as idéias de progresso social e confundir com a
subversão. comunista as organizações sindicais e os movimentos
políticos e culturais autênticamente progressistas e democráticos;

•

-Hd) a afirmação de que o comunismo não é o caminho para
a consecução do desenvolvimento económico e a supressão da
injustiça social na América, e que, pelo contrário, o regime demo~
crático comporta todos os esforços de superação económica e
tôdas as medidas de melhoramento e de progresso social, sem
sacrifício dos valores fundamentais da pessoa humana. A missão
dos povos e dos governos :do Continente, na atual geração, é
promover o desenvolvimento acelerado de suas economias para
eliminar a miséria. a injustiça, a doença e a ignorância, nos têrmos
da Carta de Punta dei Este;
e) a contribuição essencial de cada nação americana, para
o esfôrço coletivo, cujo objetivo é proteger o sistema interamericano
contra o comunismo, é o respeito cada vez maior pelos direitos
humanos, o aperfeiçoamento das instituições e práticas democrá~
ticas e a adoção de medidas que representem realmente o impulso
no sentido de uma mudança revolucionária nas estruturas eco~
nómicas e sociais das repúblicas americanas. .,L-

II
COMISSÃO CONSULTIVA ESPECIAL DE SEGURANÇA CONTRA
A AÇÃO SUBVERSIVA DO COMUNISMO INTERNACIONAL

A Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, atuando como órgão de Consulta nos têrmos do
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca,

Considerando :
Que o comunismo internacional põe em prática técnicas subversivas extremamente complexas, e que no combate a tais métodos
alguns Estados podem beneficiar~se do assessoramento e do apoio
mútuos:
Que os Estados americanos estão firmemente unidos em tôrno
do objetivo comum de prevenir a ação subversiva do comunismo
internacional e de preservar a democracia na América. como o
afirma a Resolução XXXII da Nona Conferência Internacional
Americana, realizada em Bogotá, em 1948, e que, para êsse fim,
devem ajudar~se mutuamente. em especial mediante o uso dos
recursos institucionais da Organização dos Estados Americanos; e

.

;
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Que é aconselhável, por conseguinte, pôr à disposição do Conselho da Organização dos Estados Americanos os serviços de um
organismo consultivo, constituído por peritos, com o fim primordial de assessorar os governos dos Estados membros que necessitarem, ou conforme o caso, solicitarem tais serviços de assistência,
resolve:
1q) Solicitar ao Conselho da Organização dos Estados Americanos que mantenha tôda a vigilância necessária, a fim de pre~
venir qualquer ato de agressão, subversão ou outros perigos para
a paz e a segurança, e a preparação de tais atos, resultantes da
intervenção continuada das potências sino~soviéticas neste Hemis~
fério, e que faça a êsse respeitó as recomendações pertinentes aos
governos dos Estados membros.
29 ) Encarregar o Conselho da Organização de estabelecer
uma Comissão Consultiva Especial de Segurança, composta por
peritos na matéria, a fim de assessorar os Estados membros que
desejarem e solicitarem tal assistência, pautando-se pelo segt1inte:
a) 'o Conselho da Organização constituirá a referida Co~
missão, escolhendo seus membros de uma lista de candidatos apre~
sentados pelos governos e determinará imediatamente os têrmos
d~ referência para a Comissão, a fim de se atingirem plenamente
os_ propósitos desta resolução;
b)

a Comissão submeterá relatórios aos Estados membros

~ 3ue solicitarem assessoramento; no entanto, êsses relatórios não

•
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/(serão divulgados sem autorização expressa do Estado nêle
cionado;

men~

c) a Comissão apresentará ao Conselho da Organização,
até 10 de maio de 1962, o mais tardar, um relatório geral inicial,
juntamente com as rej:omendações pertinentes sôbre as medidas
que devam ser tomadas a respeito;
d) a Comissão funcionará na União Pan.. Americana, a qual
lhe· proporcionará todos os recursos técnicos, administrativos e
financeiros exigidos por suas atividades;
e) a duração desta Comissão dependerá da decisão do
selho da Organização.

Con~
'1

•

-1639 ) Instar os Estados membros a a dotar as medidas que
julgarem convenientes, para ef-.eitos de sua legítima defesa indi~
vidual e coletiva, e a cooperar, conforme o julgarem necessário ou
conveniente, a fim de fortalecer sua capacidade de se opor às
ameaças ou atos de agressão, subversão ou outros perigos para a
paz e a segurança, resultantes da intervenção continuada, neste
Continente, das potências sino~soviéticas, de acôrdo com os com~
promissos contidos em tratados e convênios, como a Carta da
Organização dos Estados Americanos e o Tratado Interamericano
de Assistência Recíproca .

III
REITERAÇÃO DOS PRINClPIOS DE NÃO-INTERVENÇÃO
E AUTODETERMINAÇÃO

A Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, atuando como órgão de Consulta nos têrmos do
Tratado lnteramericano de Assistência Recíproca,

Considerando :
Que foi convocada por meio de resolução do Conselho da
Organização dos Estados Americanos, invocando~se o art. 6 do
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca;
Que é nec~ssãrio preservar os princípios de não~intervenção
e de autodeterminação dos povos, consagrados na Carta da Orga~
nização dos Estados Americanos, por constituírem êsses princí~
p!os parte fundamental do- sistema jurídico em que se fundam
as relações entre as repúblicas do Hemisfério e tornam possível
sua convivência pacífica;
Que, na Carta da Organização dos Estados Americanos e na
Declaração de Santiago do Chile, firmada em agôsto de 1959,
todos os governos dos Estados americanos convieram voluntària~
mente em constituir~se mediante eleições livres; "
Que a vontade popular, expressa através do ·sufrágio sem
restrições, garante a formação de governos que traduzem, com
maior fidelidade e sem subordinação a interêsses exclusivistas ou
privilegiados, as aspirações essenciais de liberdade e de justiça
social, a necessidade permanente de progresso econômico, e, no
1
plano continental, a vocação j fraternal que anima todos os povos:

t~
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-17Que, assim, a constituição, mediante eleições livres, dos
governos que formam a Organização dos Estados Americanos, é
a melhor garantia para a paz do Hemisfério e a segurança e a
independência polít:ca de tôdas as nações que o compõeq~; e
Que a liberdade de contrair obrigações é parte indivisível
do princípio de autodeterminação dos povos e que, conseqüente~
mente, a insistência de uma ou várias nações, no sentido de que
sejam cumpridas, não implica intromissão em seus assuntos
internos, resolve:
}9)
Reiterar sua adesão aos princípios de autodeterminação
e de não~intervenção como normas orientadoras da convivência
entre as nações americanas.

29) Jnstar os governos que fazem parte da Organização
dos Estados Americanos a que, considerando a atual situação, e
em cumprimento dos princípios e propósitos consignados na Carta
da Organização e na Declaração de Santiago, se constituam me~
diante eleições livres que expressem, sem restrições, a vontade
popular.

IV
REALIZAÇÃO DE ELEIÇõES LIVRES

A Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, atuando como órgão de Consulta nos têrmos do
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca,

Considerando :

•

.,

Que a Carta da Organização dos Estados Americanos enuncia
em seu Preâmbulo que o verdadeiro sentido da solidariedade ame~
ricana e da boa~vizinhança não pode ser outro senão o de conso~
lidar neste Continente, dentro do quadro das instituições demo~
cráticas. um regime de liberdade individual e de justiça social,
fundado no respeito dos direitos essenciais do homem:
Que a mesma Carta reafirma entre seus princípios a exigên~
cia de que a organização política dos Estados Americanos se
baseie no exercício efetivo da democracia representativa, h~ como
proclama os direitos fundamentais da pessoa humana;

~~.,.
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Que a mesma Carta consagra o direito que cada Estado tem
de desenvolver, livre e espontâneamente, a sua vida cultural. po~
lítica e econômica, devendo respeitar neste livre desenvolvimento
os direitos da pessoa humana e os princípios da moral universal;
Que o Tratado lnteramericano de Assistência Recíproca sus~
tenta como verdade manifesta que a organização jurídica é uma
condição necessária para a segurança e a paz, e que a paz se
funda na justiça e na ordem moral e, portanto, no reconhecimento
e na proteção internacionais dos direitos e liberdades da pessoa
humana, no bem~estar indispensável dos povos e na efetividade
da democracia, para a realização internacional da justiça e da
segurança: e
Que os princípios e atributos do sistema democrático neste
Hemisfério, contidos na Declaração de Santiago do Chlle, esti~
pulam que os governos das repúblicas americanas devem resultar
de eleições livres e que a perpetuação no poder, ou o seu exercício
sem prazo determinado e com o manifesto propósito de perpetua~
ção, são incompatíveis com o exercício efetivo da democracia,
resolve:
Recomendar aos governos dos Estados americanos, cuja organização ou funcionamento não sejam compatíveis éom o exercício
efetivo da democracia representativa, que realizem eleições livres
em seus respectivos países como o meio mais eficaz de consulta
da vontade soberana dos seus povos, a fim de garantir a restau~
ração de um regime de dire:to, fundado na autoridade da lei e
no respeito dos direitos da pessoa humana .
...~----~~

v
ALIANÇA PARA O PROGRESSO

A Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exterio~
res, atuando como órgão de Consulta nos têrmos do Tratado
lnteramericano de Assistência Recíproca,

Considerando :
Que os Estados americanos têm a capacidade de erradicar
os males profundos do subdesenvolvimento econômico e social;

1
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Que as Resoluções XI e V. respectivamente, da Quinta e da
Sétima Reuniões de Consulta dos Ministros das Relações Exte~
riores, declaram que a cooperação económica entre os Estados
americanos é essencial para a estabilidade da democracia e a
preservação dos direítos humanos, e que essa cooperação é funda~
mental para o fortalecimento da solidariedade do Continente e
para a consolidação do sist·ema interamericano ante as ameaças
que possam afetá-lo; e
Que, em vista de haverem todos os países da América reco~
nhecido as necessidades urgentes de seu desenvolvimento económico e social. é necessário que intensifiquem imediatamente seus
esforços próprios >e conjuntos. no quadro da Aliança para o
Progresso e da Carta de Punta dei Este, na base da adoção
de enérgicas reformas e de esforços internos, em grande escala,
pelos países interessados, e a mobilização de todos os recursos
financeiros e técnicos pelas nações altamente desenvolvidas; de~
clara:
1") Que a preservação e o fortalecimento das instituições
livr·es e democráticas nas repúblicas americanas exigem, como
condição indispensável, que se envide prontamente um esfôrço
acelerado para impulsionar o desenvolvimento económico e social,
utilizando-se os recursos financeiros públicos e privados, internos
e externos, adequados para tais objetivos, a adoção de reformas
económicas e sociais e a notificação de todos os esforços internos
necessários, conforme o estipula a Carta de Punta dei Este;
2'~)
Que é indispensável impulsionar, enérgica e vigorosa~
mente, as indústrias básicas dos países latino-americanos, liberar
o intercâmbio de matérias-primas mediante a eliminação das restrições indevidas e procurar evitar as flutuações violentas dos
seus preços, estimular a modernização e expansão dos serviços,
a fim · de que a industrialização se funde em bases próprias e
idôneas, mobilizar os recursos naturais inexplorados para incre~
mentar a riqueza das nações, colocar esta maior riqueza ao alcance
dos componentes de todos os grupos económicos e sociais, e
atender ràpidamente, entre outras aspirações, à necessidade de
trabalho, habitação, terra, saúde e educação._J_
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VI
EXCLUSÃO DO ATUAL GOVSRNO DE CUBA DA PARTICIPAÇÃO
NO SISTEMA INTERAMERICANO

A Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, atuando como órgão de Consulta nos têrmos do Tratado lnteramericano de Assistência Recíproca,

Considerando :
Que o sistema interamericano se baseia na constante adesão
dos Estados que dêle fazem parte, a determinados propósitos e
princípios de solidariedade, prescritos nos instrumentos que o
regem;
Que entre êsses propósitos e princípios contam~se o respeito
pela liberdade da pessoa· humana, a preservação de seus direitos
e o exercício efetivo da democracia representativa, a não~inter~
venção de um Estado nos assuntos internos ou externos de outro
e a repulsa a alianças ou acôrdos que motivem a intervenção de
potências extracontinentais na América:
Que a Sétima Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores, realizada em São José de Costa Rica, condenou
a intervenção ou ameaça de intervenção, no Hemisfério, das
potências comunistas extracontinentais, e reiterou a obrigação dos
Estados americanos de respeitar fielmente os princípios do sistema
regional;
Que o atual Govêrno de Cuba se identificou com os princípios da ideologia marxista~leninista, instaurou um regime político, econômico e social baseado nessa doutrina e aceita a ajuda
militar das potências comunistas extracontinentais, inclusive a
ameaça de intervenção armada da União Soviética na América;
Que o Relatório da Comissão lnteramericana de Paz, submetido à Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, afirma que:
«As atuai.s ligações do Govêrno de Cuba com os
países do bloco sino~soviético são visivelmente incompatíveis com os princípios e normas que regem o sistema
regional, e particularmente, o da segurança coletiva, esta-
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canos e no Tratado Interamericano de Assistência Re~
cíproca» (pág. 48):
Que o mencionado Relatório da Comissão Interamericana de
Paz também expõe o seguinte conceito:

«e evidente que as ligações do Govêrno cubano
com o bloco sino~sovlético impossibilitam o mencionado
govêrno de cumprir as obrigações estipuladas na Carta
da Organização e no Tratado .Interamericano de Assis~
tência Recíproca» (pág . 49) . .,L.,
Que semelhante atitude de um Estado americano constitui
violação dos deveres· inerentes à condição de membro do sistema
regional. sendo portanto incompatível com êste;
Que a atitude assumida pelo atual Govêrno de Cuba e sua
aceitação da ajuda militar proporcionada pelas potências corou~
nistas extracontinentais destrói a eficácia defensiva do sistema
interamericano; e
Que nenhum Estado membro do sistema interamericano pode
reclamar os direitos e privilégios do mesmo, se acaso negar ou
desconhecer as obrigações correlativas; declara:
19 ) Que em conseqüência de seus a tos reiterados, o Govêrno
de Cuba se colocou, voluntàriamente, fora do sistema interame~
ricano.
2 9 ) Que esta situação exige a mais constante vigilância por
parte dos países membros da Organização dos Estados Ameri~
canos, os quais deverão informar o Conselho de todo fato ou
s:tuação suscetível de pôr em perigo a paz e a segurança do
Continente.

r·

39 ) Que existe interêsse coletivo dos Estados Americ~nos
em fortalecer o sistema interamericano e reconstituir sua unidade,
com base no respeito dos direitos humanos e nos princípios e
propósitos que a Carta da Organização prescreve para o exercício
da democracia.
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Por conseguinte, resolve:
1<~)
Que a adesão de qualquer membro da Organização dos
Estados Americanos ao marxismo~leninismo é incompatível com o
sistema interamericano e que a filiação dêsse Govêrno ao bloco
comunista destrói a unidade e a solidariedade do Hemisfério.

29) Que o atual Govêrno de Cuba, oficialmente identificado
como Govêrno marxista~leninista, é incompatível com os princípios
e propósitos do sistema interamericano.

'.

3 9 ) Que essa incompatibilidade exclui o atual Govêrno de
Cuba da participação no sistema interamericano.
4?) Que o Conselho da Organização dos Estados Americanos e os outros órgãos e organismos do sistema interamericano
adotem, sem demora, as providências necessárias para o cumprimento desta resolução.

VII
JUNTA INTERAMERICANA DE DEFESA

A Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, atuando como órgão de Consulta nos têrmos do
Tratado lnteramericano de Assistência Recíproca,
Considerando : ..r-Que a Junta lnteramericana de Defesa foi criada pela Resolução XXXIX da Terceira Reunião de Consulta dos Ministros
das Relações Exteriores, realizada no Rio de Janeiro em 1942,
resolução na qual se recomendava a reunião imediata de uma
comissão formada por técnicos militares ou navais nomeados por
cada um dos governos, para estudar e sugerir as medidas necessárias à defesa do Continente;
Que, em 26 de abril de 1961, a Junta lnteramericana de Defesa resolveu que era altamente prejudicial ao trabalho da Junta
e à segurança do Hemisfério a participação do regime cubano na
elaboração dos planos para a defesa; e
Que o atual Govêrno de Cuba adota os objetivos e a política
do bloco sino-soviético, resolve:

.

~

''
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lnteramericana de Defesa até que o Conselho da Organização
'<los Estados Americanos disponha, pelo voto de do:s terços dos
seus membros, que a presença de Cuba na Junta não prejudica
os trabalhos desta nem a segurança do Hemisfério.

VIII
RELAÇOES ECONóMICAS

A Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, atuando como órgão de Consulta nos têrmos do Tratado
Interamericaoo de Assistência Recíproca,

r-

Considerando :
Que o Relatório da Comissão Interamericana de Paz, sub~
metido à Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, declara, na parte referente à intensa atividade subver~
.siva na América, desenvolvida pelos países do bloco sino~sovié~
tico e pelo Govêrno cubano, que essas atividades constituem
«grave violação dos princípios fundamentais do sistema interame~
ricano»: e
Que, no d·ecurso dos últimos três anos, treze Estados ame~
ricanos se viram na necessidade de romper relações diplomáticas
com o atual Govêrno de Cuba, resolve:
19 ) Suspender imediatament·e o comércio e o tráfico de armas
e material de guerra de todo gênero com Cuba.
2 9 ) Encarregar o Conselho da Organização dos Estados
Americanos de, segundo as circunstâncias, e com a devida consideração das limitações constitucionais ou legais de todos os
Estados membros, estudar a possibilidade e conveniência de estender a outros artigos a suspensão do comércio e tráfico de
armas, considerando especialmente os artigos de importância es~
tratégica. J--}9)
Dar ao Conselho da Organização dos Estados Americanos poderes para, mediante o voto afirmativo de dois terços,
tornar sem efeito as medidas adotadas na conformidade do parágrafo anterior, a partir do momento em que o Govêrno de Cuba
demonstrar sua compatibilidade com os objetivos e princípios do
sistema.
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IX
'l

REFORMA DO ESTATUTO DA COMISSÃO INTERAMERICANA
DE DIREITOS HUMANOS

A Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações.
Exteriores, atuando como órgão de Consulta nos têrmos do Tra-.
tado -Interamericano de Assistência Recíproca,

.

~

Considerando :
Que a Quinta Reunião de Consulta dos Ministros das Relações.
Exteriores, mediante sua Resolução VIII, criou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, incumbida de promover orespeito dos direitos humanos nos Estados da América;
Que, não obstante os nobres e perseverantes esforços envidados.
pela referida Comissão, no exercício de sua incumbência, a insuficiência de suas faculdades e atribuições, consignadas em seu Estatuto, tem dificultado a missão que lhe foi confiada;
Que constituf necessidade imperiosa acelerar no Continente.
a evolução da defesa coletiva dos direitos da p~ssoa humana, a fim
de que essa evolução culmine na proteção internacional e jurisdi-·
cional de tais direitos; e
Que existe relação evidente entre as violações dos direitos.
humanos e as ten~ões internacionais que conspiram contra a con-·
côrdia, a paz e a unidade do Hemisfério, resolve:
Recomendar ao Conselho da Organização dos Estados Americanos a reforma do Estatuto da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, a fim de ampliar e fortalecer as suas atribuições
e faculdades no grau que lhe permita levar a efeito, eficazmente,.
a promoção do respeito a êsses direitos nos países continentais.
DECLARAÇõES
DEcLARAÇÃO DE HoNDURAS

Honduras deseja fazer constar na Ai:a Final a explicação da
posição que assumiu ao emitir seu voto favorável à Resolução VI
(Exclusão do atual Govêrno de Cuba da participação no sistema
interamericano} .
Acêrca das observações de caráter jurídico, feitas por emi-·
nentes Chanceleres, Honduras sustenta que existem bases sufi-

...
~
.....
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.regional. r

~

.

Em última instância, porém, ante a ameaça à paz e à seguran~
ça do Continente, ante a ameaça à dignidade e à liberdade do
.homem americano, e ante a presença política da União Soviética
na América, a Delegação de Honduras não vacilou em dar à
democracia americana o benefício da dúvida, em face da contro~
vérsia jurídica que poderia surgir.
DECLARAÇÃO DA ARGENTINA

Em vista da declaração de Sua Excelência o Representante
do Uruguai, na segunda sessão plenária, realizada em 31 de ja~
neiro de 1962, a Delegação da República Argentina deseja fazer
~onstar que reitera os fundamentos jurídicos expostos por Sua
Excelência o Senhor Ministro das Relações Exteriores e Culto,
Doutor Miguel Ángel Cárcano, na nona sessão da Comissão Geral,
ao explicar s-eu voto sôbre a Resolução VI, contida nesta Ata
Final.
DECLARAÇÃO DA CoLÔMBIA

A posição da Colômbia foi definida nas duas declarações que
figuram na ata da segunda sessão plenária desta Oitava Reunião
de Consulta, referentes à política geral e à Resolução VI.
DEéLARAÇÃO DO MÉXICO

I

~...

)
~
~

A Delegação do México deseja fazer constar na Ata Final
da Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Ex~
teriores que, ao seu ver, a exclusão de um Estado membro não
é juridicamente possível sem a prévia modificação da Carta da
Organização dos Estados Americanos, conforme o processo pre~
visto no art. 111 da mesma.

I

\
i:

DECLARAÇÃO DO HAITI

Meu país orgulha~se de haver participado nestes debat-es, que
tiveram lugar num ambiente de calma, de cortesia e de respeito
mútuo.
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os princípios da não~intervenção e da livre autodeterminação dos.
povos, com tôdas as suas implicações, o Haiti se conserva fir~
memente vinculado a êsses princípios intangíveis, que garantem.
dentro da ordem e do respeito mútuo, as relações de povos de
línguas e culturas diferentes.
Mas aqui o Haiti se convenceu de que «as falsidades da propaganda comunista não podem nem devem prestar~se a confusão~
muito menos mascarar a filosofia diferente encarnada nos prind~
pios quando os expressa a um país democrático americano e que
os governos comunistas e seus agentes pretendem utilizar em
proveito próprio» .

,,

Esta é a única razão da mudança de posição e de atitude
de meu país, que se honra de sua modesta contribuição à resolução
de um problema que punha em xeque a paz, a solidariedade e
a unidade do Continente. ..;_
I DECLARAÇÃO DO EQUADOR

A Delegação do Equador faz constar expressamente que a
exclusão de um Estado membro do sistema interamericano somente
poderia ser efetuada mediante a reforma prévia da Carta da Or.-.
ganização dos Estados Americanos, que faculte a exclusão de um
Estado.
A Carta é o estatuto jurídico constitucional que prevalece
sôbre todos os outros instrumentos interamericanos .
DECLARAÇÃO DO EQUADOR SÔBRE A RESOLUÇÃO

VIII

O Equador abstém~se de votar porquanto a aplicação de sanções se faz invocando~se o Tratado lnteramericano de Assistência
Recíproca, sanções que começam sustando o comércio de armas,.
com a possibilidade de estender~se a outros artigos, especialmente
os de importância estratégica, conceito no qual podem ser incluídos.
artigos de primeira necessidade, de que não se deve privar o povo·
cubano, tornando assim mais crítica sua atual situação.
Evidentemente, como país amante da paz, o Equador reafirma
sua fé nos métodos pacíficos para dirimir as controvérsias entre
os Estados e condena o tráfico ilegal de armas.

'~

.
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A vista da declaração feita pelo Representante do Uruguai
na sessão plenária do dia 31 de janeiro de 1962, a Delegação
do BrasH reafirma a validad~ dos fundamentos jurídicos da posl~
ção assumida por seu país no que respeita à Resolução VI da
Oitava Reunião de Consulta, posição essa extensamente exposta
pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil em
declarações feitas nas sessões realizadas pela Comissão Geral nos
dias 24 e 30 de janeiro de 1962.
DECLARAÇÃO DO URUGUAI

A Delegação do Uruguai deseja fazer constar que, ao adotar
sua posição na Oitava Reunião de Consulta, longe de violar ou
olvidar as normas jurídicas aplicáveis no caso cubano, se cingiu
estritamente às mesmas, o que se coaduna com sua velha e famosa
tradição de defensor da legalidade. Os fundamentos desta posição
foram expostos na sessão plenária do dia 31 de janeiro, conforme
consta na ata correspondente.
31 de janeiro de 1962

Em fé do que, os Membros da Reunião assinam a presente
Ata Final.
Feita na cidade de Punta dei Este, Uruguai, nos quatro
idiomas oficiais da Organização, no dia 31 de janeiro de 1962. O
Secretário~Geral depositará o original da Ata Final nos arquivos
da União Pan~Americana, a qual enviará cópias autenticadas
aos Governos das Repúblicas Americanas. ~

~f'J:-

EXPOSIÇÃO DO MINISTRO SAN TIAGO DANT AS AOS
CHEFES DE MISSÃO DOS ESTADOS AMERICANOS,
NO ITAMARATY, EM 12 DE JANEIRO DE 1962

:.

I

I

PEDI a presença dos Senhores Embaixadores e Encarregados
de Negócios a êste encontro no Itamaraty para lhes dar conhe·
cimento da orientação que o Brasil seguirá na Reunião de Con~
sulta, a iniciar~se em 22 do corrente, em Punta del Este.
Creio não exagerar dizendo que todos nos encaminhamos a
essa Reunião sob o pêso de graves apreensões.
Não há chancelaria que não considere, nos dias de hoje, a
preservação da paz mundial a primeira de suas responsabilidades.
Assim sendo, é natural que os nossos atos e atitudes nos
preocupem, acima de tudo, pela contribuição que podem trazer
ao aumento ou à redução das tensões internacionais.
É, pois, de suma importância que na próxima Reunião de
Consulta não se tomem resoluções suscetíveis de trazer desenvol~
vimentos ulteriores, desfavoráveis à paz social e mesmo política
do Hemisfério, de gerar inquietações maiores que as de hoje, ou
de debilitar o sistema interamericano, enfraquecendo a posição
do Ocidente.
O atual Govêrno brasileiro exprimiu, por mais de uma vez, o
seu pesar por ver o regime cubano apartar-se por sua livre e
espontânea vontade dos princípios da democracia representativa
definidos na Declaração de Santiago, subscrita por Cuba .em
1959. A evolução do regime revolucionário no sentido da confi~
guração de um Estado socialista, ou - na expressão do Primeiro
Ministro Fidel Castro marxista-leninista, criou, como era
inevitável, profunda divergência, e mesmo incompatibilidades, entre
a política do Govêrno de Cuba e os princípios democráticos, em
que se baseia o sistema interamericano.
Qualquer ação internacional em relação a Cuba, daí resultante,
para ser legítima e eficaz deve estrita observância aos princípios
e normas de D1reito Internacional e não pode deixar de ser orientada
pelo propósito construtivo de eliminar os riscos eventuais, . que a
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sentar, qu'er para o funcionamento do sistema regional. quer para
as instituições de países vizinhos. procurando diminuir, em vez
de aumentar, os ódios e prevenções, que têm tornado cada dia
mais tenso e dramático o antagonismo entre Cuba e outros
Estados.
Fórmulas intervencionistas ou punitivas. que não encontram
fundamento jurídico, e produzem, como resultado prático, apenas
o agravamento das paixões e a exacerbação das incompatibilidades.
não podem esperar o apoio do Govêrno do Brasil. Fórmulas
evasivas. insinceras, que pedem o que previamente já se sabe que
terá de ser desatendido ou recusado. também não contam com
a nossa simpatia. Acredito, porém, que uma resolução construtiva
possa ser alcançada. desde que a procuremos com o sincero pro~
pósito de abrir um caminho, ao longo do qual os riscos possam
ser gradualmente reduzidos, e afinal eliminados, e fique preservada
a unidade do sistema democrático regional.
Não acreditamos que esteja no interêsse de Cuba ficar por
muito tempo fora do sistema, que contribuiu para construir.
Fatôres geo~políticos condicionam estreitam~te a vida das nações.
e Cuba, por sua cultura. tanto quanto pelos imperativos de sua
economia, há de sentir a necessidade de retornar ao ecúmeno
democrático americano, por uma evolução natural superior às
paixões políticas e às ideologias.
Temos observado, com prazer, que as chancelarias americanas
coincidem, de um modo geral. na condenação do recurso às sanções
militares contra o Govêrno revolucionário. Em primeiro lugar. a
ação militar por ser coletiva não deixaria de caracterizar uma
intervenção (art. 15 da Carta de Bogotá). Em segundo lugar.
ela iria provocar. na opinião pública latino~americana, uma justificada reação, que favoreceria a radicalização da política interna
dos países do Hemisfério e debilitaria, ao mesmo tempo, os laços
.de confiança mútua essenciais à própria existência do sistema
interamericano. No plano mundial. seria de recear que retaliações
em outras áreas viessem deteriorar, ainda que temporàriamente, as
condições conjunturais da paz.
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camente condenável. nos têrmos do art. 16 da Carta, e politicamente
inidôneo, já que o comércio de Cuba com a América Latina não
tem passado, em média, de 4,5% do volume global das exportações
e 9% das importações.
O rompimento de relações diplomáticas, que se explica no
quadro das medidas bilaterais, só se compreenderia multilateral~
mente, no presente caso, como .um passo a que se seguissem outros
maiores, pois diminuiria a capacidade de influir sôbre o Govêrno
com que se rompe, tiraria aos dissidentes o recurso humanitário
do asilo e deslocaria do plano continental para a área do litígio
entre Ocidente e Oriente a questão cubana, quando estimaríamos
que ela não transcendesse os limites do Hemisfério.

iB pela via da ação diplomática que os Estados americanos
poderão alcançar os meios eficazes de preservar a integridade
:do sistema democrático regional, em face de um Estado que dêle
'
.
se afasta, configurando o seu regime como socialista. Ssse Estado
pode adotar essa forma de govêrno e ês&e ·regime social, sem ficar
exposto a intervenção, unilateral ou coletiva. Não é menor a
soberania dos Estados americanos do que a de quaisquer outros
Estados.
·'l'·
Por outro lado, é certo que um Estado, ao afastar~se dos
princípios e objetivos em que se funda a comunidade de Estados
democráticos do Hemisfério, não pode deixar de aceitar que lhe
seja proposta a adoção de certas obrigações negativas, ou limi~
tações. Tais obrigações são, na verdade, indispenSáveis para que
o sistema de segurança dos Estados americanos seja preservado,
e para que as suas instituições e governos fiquen1 a salvo de
qualquer possibilidade de infiltraç~o subversiva ou ideológica,
que constitui, aliás, forma já qualificada de intervenção.
Uma Reunião de Consulta, por sua natureza e pelos seus
métodos próprios de trabalho, tem a competência e os meios ne~
cessários para formular tal orientação. Para executá~la, porém,
faz~se necessária a criação de um órgão especial, integrado pelas
diversas correntes de opinião representadas na Consult.t, e com
latitude suficiente para tomar a si o estudo das obrigações e a
elaboração do estatuto das relações entre Cuba e o Hemisfér~o e
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O.E.A.
Seria essa, estamos certos, uma fórmula viável, que não
fere a soberania de Cuba, pois recorre a entendimentos prévios
com o seu Govêrno, e que tem o mérito de favorecer uma redução
efetiva da tensão internacional hoje existente, vale dizer, de
contribuir para o fortalecimento da paz.
O Govêrno do Brasil não alimenta dúvida quanto às dificul~
dades que cercam a adoção dessa solução. Ela encontra sua
ra;ãp de ser no propósito de conciliar o respeito pela soberania
dos Estados e pelo seu direito de auto~determinação com a defesa
da integridade do sistema interamericano, baseado em princípios
comuns, entre .os quais se incluem os da democracia representativa,
e, em compromissos jurídicos, entre os quais sobressaem os de
assistência recíproca definidos no Tratado do Rio.
Nessa solução se preserva o princípio de não-intervenção~ cujo
réspeito incondicional é indispensável à manutenção dos vínculos
de. confiança recíproca entre os Estados americanos. Não é.
possível. por outro lado, acusá-la de negligenciar o imperativo da
defesa da democracia americana contra o comunismo internacional,
porque ela objetiva, como recurso final, a criação de condições
de neutralização do regime instaurado na República de Cuba em
bases jurídicas válidas, semelhantes às que se têm estabelecido
ou proposto em outras areas do mundo.

'

O Govêrno brasileiro submete essas considerações ao exame
das Chancelarias americanas com o propósito de contribuir para
que a Reunião de Punta dei Este possa ter um desfêcho tranqüilizador e um sentido construtivo.
Se os Ministros das Relações Exteriores, ao se separarem,
deixarem ali aprovada uma proposição que apenas anuncie a
necessidade, a curto prazo, de novas decisões mais drásticas, e
a priori inevitáveis, teremos dado um sentido negativo às deliberações de um órgão que é, em nosso sistema regional, o mais
alto instrumento da segurança. As decisões da VIII Consulta
devem trazer ao Hemisfério tranqüilização. e confiança. O único
meio· de alCançarmos êsse duplo resultado parece ser, não uma
cominação, que apenas abra à aplicação de sanções um curto

l
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-35caminho sem alternativa, mas uma resolução em tôrno da qual
ainda seja possível um esfõrço de cooperação que temos o dever
indeclinável de tentar, antes de considerarmos inviáveis as nossas
esperanças de uma pacificação.
13 <essa posição, coerente com as tradições inalteráveis da
diplomacia brasileira, que desejava comunicar a Vossas Excelên~
das e pedir~lhes que a transmitam aos seus respectivos Governos.
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DECLARAÇÃO DO MINISTRO SAN TIAGO DANTAS
SOBRE A NOTA DOS EX~ MINISTROS DAS RELAÇõES
EXTERIORES, PUBLICADA EM «0 GLOBO» DE
17 DE JANEIRO DE 1962
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Govêrno não recebe senão como colaboração o documento
subsc~ito por quatro ex~Chanceleres sôbre a Reunião de Punta
del Este. ( *) A autoridade dos que o elaboraram e firmaram
vem reforçar a linha fundamental já traçada pelo Conselho de
Míni~~ros, com o aplauso do Presidente da República, e posta
em execução pelo ltamaraty.
PeSsoalmente lamento que a. condução de nossa política extl!rior não esteja hoje nas mãos de qualquer dos ilustres signatários,
õem mais capacitados do que as minhas para a tarefa com que:
nos defrontamos. Lendo, porém, as suas palavras de hoje, e
sobretudo rememorando os atos que praticaram durante os 31W.s
anos dé gestão da Chancelaria, verifico que estamos procurando
os mesmos objetivos, e que, se divergimos na apreciação de determinados meios de açáo, será talvez porque certa modificação d~
perspectiva sempre se produz, por mais experimentado que seja
o estadista, quando considera os assuntos de Estado sem a imediata re~ponsabilidade de decidi-los.
Verifico, com satisfação, que os quatro ex-Chanceleres
aplaudem a posição em que se fixou o Brasil. de irrestrita fide-
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g a seguinte a nota dos

ex~Ministros

das Relaçõ::-s Exteriores:

fttste apêlo ao Govêrno da República é formulado por quatro dos cinco
ex·tituiar:es da Pasta das Relações Exteriores, atualmente, no Brasil. A falta
de assinatura do Ministro Raul Fernandes não indica dissentimento, mas simples
abstenção, que êle considerou de rigor, pois é membro da CO!llissão Jurídica
:tnterarmericana. Assessor da Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, podendo ser chamado, nessa. qualidade, a emitir juízo sõbre a
questão a ser tratada em Punta del Este.
Compenetrados da gravidade da situação das Américas, sem a menor
preocupação de política interna ou partidária, ousamos J>edir, por intermédio
do llus~re Chanceler San Tiago Dantas, ao Primeiro~Ministro Tancredo Neves,

-40!idade aos principias de não-interven-ção e autodeterminação e
que desaC(\nselham, por uma conclusão inevitável. «a intervenção
pela fõrça» na República de Cuba.
Nem poderia ser de outro modQ. O firme propósito, que
temos, de preservar no Hemisfério a unidade democrática, não nos
poderia levar ao emprêgo de meios. diretos para erradicar de um
Estado, qualquer outra forma de regime político. Num documento
recente, de outubro de 59, que conta com a assinatura prestigiosa
do Delegado do Brasil, Doutor Raul Fernandes, o Comitê JurídiCo
lnteramericano enumerou, em caráter explicativo, os casos d~
violação do princípio de nãÔ~intervenção, e entre êles incluiu:

"
..

«os atos pelos quais um Estado diretamente se opõe a
que prevaleça em outro determinada forma ou composição
de Govêrno.»
Se pensássemos, aliás, de outro modo, teríamos deixado de
ser democratas, pois a vontade de uma nação não pode ser
substituída, na escolha de seu regime, pela de nenhum outro
Estado ou Organismo internacional.
ao Gabinete e ao Chefe da Nação, que ~recebam êste testemunho como cooperação sincera e desinteressada.
Até agora, o Brasil foi sempre defensor infatigável do sistema interame·
rkano e, não tendo pendências com vizinhos próximos ou distantes, nem
aspirando a hegemonia ou predominância, pôde constituir-se em sustentáculo
de grande obra esboçada por Bolivar que se estruturou em Congressos e
Conferências, sob a fccma de tratados, resoluções e declarações, tudo formalizado na Carta de Bogotá, que é a base institucional da nossa efetiva cotaboração.
Sàbiamente, o Pan-Americanismo aspira a atingir dois objetivos funda·
mentais: a consolidação dos regimes democráticos e da liberdade e a proscrição
de todos os regimes totalitários que suprimam a independência das naçlSes e
os direitos da pessoa humana. Nião foi por outros motivos que nos batemos
contra o nazi-fascismo: êle se propunha a dominar o mundo e a absorver a
soberan'a dos demais povos.
Outrossim, os Estados americanos, em repetidas conferências plenárias
formularam resoluções e declarações, assumindo compromissos contra o totalitarismo, e se obrigaram a combatê-lo e a impedir a infiltração fascista ou
soviética nesse Hemisfé::io.
Isto aconteceu notadamente em Bogotá (1948), em Caracas (1954) e
nas Reuniões de Washington (1951), Santiago do Chile (1959) e San José
da Costa R'ca ( 1960) .
Em tôdas aquelas oportunidades foram condenadas como subversiva& as
atividades do movimento comunista (Resolução n.• 93, da X Conferência
Intera;mericana em Caracas, como já constava da Resolução n. • 32, da IX Con-
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A divergência que o documento evidencia, entre os antigos
Chanceleres e o atual Govêrno, reside no apêlo, que aquêles fazem
a êste, para que «isole Cuba do nosso convívio político através
do rompimento coletivo das relações diplomáticas.» O remédio
indicado, antes de ser analisado do ponto~de~vista jurídico, isto
é, à luz do Tratado do Rio de Janeiro, que contempla essa classe
de sanções, merece ser examinado em face dos seus efeitos
políticos.
Que alcance práticc.' teria, para reconduzir à democracia um
Esta;do socialista, ou, como êle próprio se confessa, marxistaleninista, a retirada de mis:ões diplomáticas americanas ?
Contra a República Dominicana, acusada de um ato concreto
de agressão contra outro Estado, e país isolado no Hemisfério,
sem qualquer possibilidade de ligações extra~continentais, as
sanções diplomáticas ainda podiam ter efeito e cabimento. E
mesmo aí, o Chanceler brasileiro, o eminente Deputado Horácio
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ferência em Bogotá, que afirmou ser o comunismo «por sua natureza anti·
democrático incompatível com a liberdade americana».
Igualmente categórica é a Declaração de Costa Rica ( 1960) quando
estatul; «2 - repele a pretensão <:las potências sino-soviéticas de utilizar a
situação política, económica e social de qualqu~ Estado americano, porquanto
tal pretensão poderia romper a unidade continental e pôr em perigo a paz
e a segurança do Continente ... » «1 - reafirma que o sistema interameri·
cano - incompatível com tôda forma de totalitarismo ... » «5 - proclama
que todos os Estados-membros da Organização regional têm a ()brigação de
submeter-se à disciplina do sistema interamericano, voluntária e livrernente
adotada ... »
Em conseqüência, dentro do sistema continental não é admissivel um Estado comunista ou vinculado às potências comunistas.
Tal foi a orientação da OEA, tm'lÚne discrepante, até o momento em
que o Sr. Fidel Castro se instalou no Govêmo de Cuba, depois de vitorioso
uni movimento de recuperação democrática contra Fulgêncio Batista.
A pouco e pouco, o Sr. Castro· se foi, porém, distanciando dos compro·
missos assuanidos por seu pais, chegando afinal a renegar todos os t:abalhos
e convenções vigentes. A rebelião de Castro contra o sistema continental
não
consumou num dia. ale foi vagarosamente cortando os laços que o
prendiam às nossas Repllblicas, instalando na ilha um regime de d\scricionarismo e formulando, a certa altura, a seguinte declaração: "Em Cuba, não
haverá mais eleições". Era a proclamação da ditadura perene. Ao lado dessa notificação ao mundo, fêr fuzilar adversários, suprimiu tôdas as formas
de manifestação da liberdade de pensamento, extinguiu a liberdade de im•
prensa, perseguiu e deportou um bispo e numerosos sacerdotes . católicos e
pnUeou violêvcias contra as prerrogativas da pessoa humana. Há pouco
tempo, fêz pública a declaração de que êle mesmo era comunista e leninista,

se

-12Lafé:r, seguiu, como estamos procurando fazer, a linha de pru~
dência do ltamaraty, desaconselhando as sanções, sôbre as quais,
depois de votadas, manifestou~se nestes têrmos:
«0 Brasil, Senhores Chanceleres, não suspenderá
seu trabalho, mesmo que os objetivos não sejam alcan~
çados aos primeiros embates, porque está consciemtemente
seguro de que a verdadeira solução para casos como o
que agora julgamos é algo mais do que sanções ou
punições ou medidas restritivas. Acreditamos mais nas
sanções morais e naquelas medidas de persuasão no
sentido de que todos os países de nossa comunidade se
fundem em bases democráticas» .

~

~

No caso de Cuba, o isolamento diplomático conduziria a
resultados opostos aos que desejam, em seu bem intencionado
qualidade que ocultara. Instituindo um Estado dito socialista, aliou-se às
potências comunistas como a URSS e a China Vermelha.
Dessa forma, tornou-se Cuba um país egresso do concêrto interamericano,
com o qual quebrou todos os laços e ligações.
Isto considerado, surgiu o problema relativo ao comportamento que devem observar as nossas Repúblicas, integradas no Pau-Americanismo e desejosas de m~ntê-lo em sua plenitude.
O Govêrno Jânio Quadros fixou-se numa posição teórica, declarando-ae
contrário a qualquer intervenção nos negócios de Cuba e fiel ao princípio
da autodetel'llllinação dos povos. Os dois preceitos são incontroversos. Todos
os consideramos fundamentais na vida de relação entre os Estados.
Mas o problema criado pela comunização de Cuba não se resolve com
a simples enunciação daquelas regras gerais. E: imperioso combinar o res·
peito a elas devido, com ~:esoluções, declarações e tratados por todos nó.i
subscritos, sobretudo com a índole do sistema e com a proscriçl'ío do _comunismo na vida das Américas, com o compromisso que assumimos de não
permitir que êle avance sõbre nós, elim:nando a vigência da democracia representativa, o império da liberdade, as garantias de independência das Nações
e as franquias indispensáveis à pessoa humana.
Não é necessário intervir pela fôrça em Cuba para resgU"a!darmos tais
conquistas. Se, como é impositivo, queremos manter a Organização dos
Estados Americanos e opor uma barreira à invasão do comunismo, teremos de
encontrar em Punta dei Este uma solução que preserve a unidade de nossaa
Repúblicas, renove nossa fé na Democracia e na Liberdade e nossa _t"epulsa
ao predomínio do totalitarismo que, por definição, é contrário ao espírito dQS
povos do Nôvo Mundo e à sua formação de base cristã.
Cuba, sob Fidel Castro, repudiou a Democracia e fundou rra ilh.i um
Estado Comunista, w.ticulado com a União Soviética e com a China Vermelha.

"1
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apêlo, os quatro ex~Chanceleres. Cuba se integraria ainda mais
no mundo socialista, para o qual teria de gravitar por fôrça do
repúdio pelas Repúblicas americanas . Ao mesmo tempo, rompido
o contato diplomático com o Hemisfério, o caso cubano ficaria
aforado, em caráter exclusivo, ao litígio entre Ocidente e Oriente.
De sorte que o rompimento de relações, ou é mero passo
para uma «intervenção pela fôrça», como a que os ex~Chanceleres
são os primeiros a condenar, ou é remédio inócuo e talvez contra~
producente.
Desejo, porém, afirmar aos quatro homens públicos, a quem
respeito e admiro, que podem estar tranqüilos quanto aos pro~
pósitos do Govêrno brasileiro na Vlii Consulta, e que não pre~
cisam recear que fiquemos numa ·«posição resignatória, de braços
cruzados». O que ao ardor do jornalista às vêzes pode parecer
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Não só isso. Pretende estender a rêde comunista a tõda a América Latina,
exportando-nos a sua doutrina revolucionária.
·o que não nos parece acertado e nem conveniente é a pos:ção resigna·
tária de cruzar os braços. Até por instinto de conservação têm as Repúblicas
Americanas de tomar uma atitude que, sem ferir o princípio da não-intervenção,
isole Cuba cc nosso convívio politico, através do rompimento coletiv.J das
relações diplomáticas, que a elimine do quadro da O.E.A., enquanto durar
a ditadura fidelista, sobretudo, porque não é lícito invocar o preceito da autodeterminação para justificar, sob a capa da neqtralidade, o descumprimento
de compromissos soberanamente assumidos por todos e pelo Brasil.
Dirigindo-nos ao Govêrno da República para rogar-lhe que considere as
questões em debate no resguardo da . posição tradiciona.l do Brasil, sempre
na primeira linha dos construtores da O.E.A., de sustentáculo da unidade
continental, sob a égide de duas grandes memórias - Rio Branco, Joaquim
Nabuco - não nos anima outro pensamento senão colaborai:mos para o
lustre da nossa Pátria e o bom nome de seu Govêmo.
Havendo exercido a direção da Chancelaria em épocas difíceis, tendo
representado nosso País em importantes conferências internacionais, julgamos
que os frutos dessa experiência constituam títulos suficientes ao apêlo que
ora dirigimos· aos nossos governantes. Não temos outro intuito senão o
de reforçat:'lllos o que imaginamos seja, no fundo, a resolução do Govêrno,
para vencer a crise continental, crise capaz de aniquilar a mais completa
organização d~> convivência internacional ·existente no mundo e atê de tomar
possivel a eYplosão de uma terceira guerra.
A consci~ncia brasileira reclama dos seus homens o respeito aos princípios
que lhe são fundamentais.
José Carlos de Macedo Soares.
João Neues da Fontoora.
Vicente Ráo.
Horácio Láfer.

-44«braços cruzados», à ponderação do- ·estadista se revela às vêzes
como linha eficiente de ação.
Não se me apaga da memória a atitude construtiva e mode~
r ada do Chanceler João Neves no caso do «Livro azul» sôbre
atividades antiamericanas e até antibrasileiras do peronismo.
O Brasil vai à VIII Consulta disposto a defender os princí~
pios democráticos e o sistema interamericano até moesmo contra
os que, desejosos de servi~lo, proponham resoluções ou adorem
atitudes que venham, na· realidade, a compromoetê~lo.
Condenamos o comunismo internacional. lutaremos por medidas
que ponham a democracia a salvo de suas infiltrações. e tudo
faremos para que o regime de Cuba não ameace o sistema inter~
americano.

~]

Nossos melhores exemplos e normas vamos encontrá~los nos
arquivos do ltamaraty, enriquecidos por atos que, muitos dêles,
estão creditados pelo país a alguns dos ex-Chanceleres signatários
do documento ontem divulgado por «0 Globo».
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO MINISTRO SAN
TIAGO DANTAS, NA COMISSÃO GERAL, EM
24 DE JANEI~O DE 1962
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DESEJO que minhas primeiras palavras sejam de saudação

aos Senhores Ministros das Relações Exteriores dos Estados Ame"'
ricanos e aos Governos e povos que representam nessa Consulta.
O Brasil a ela comparece animado pelo espírito de fraternidade
que o tem levado a participar de tôdas as reuniões interamerica...
nas e pelo sincero desejo de contribuir para que a presente Con~
sulta represente um passo adiante na elaboração e no fortaleci~
menta do sistema regional a que pertencemos.
Três objetivos orientam o nosso comportamento na presente
reunião: primeiro, o de preservar a unidade do sistema, fortaJe ...
· cendo~o em benefício do Ocidente; segundo, o de defender os
princípios jurídicos em que êle se baseia, contribuindo para que
não se desfigurem no momento em que são chamados à aplicação;
terceiro, o de robustecer a democracia representativa em sua
competição com o comunismo internacional.

'
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Acredito que êsses objetivos são comuns aos Estados demo~
cráticos aqui representados, mas, as declarações divulgadas antes
mesmo de iniciar-se a Consulta e as atitudes tomadas no Conselho
da O. E. A. ao deliberar~se sôbre a sua convocação, fazem crer
que existem entre nós certas divergências, não quanto às finalidades
que perseguimos, mas quanto aos meios que julgamos adequados
para alcançá~ las.
A unidade e o fortalecimento do sistema interamericano não
resultam, como pode parecer a uma análise apressada e que se
contente com a observação superficial de atitudes exteriores, do
simples fato de chegarmos, em nossas reuniões, a declarações
'Unânimes e de votarmos documentos que reafirmem nossos pro..;
pósitos comuns. Muitas vêzes a unanimidade se alcança, nas
decisões internacionais, ao preço da eliminação da essência de
uma controvérsia; e, assim, as simples reafirmações de propósitos

-48já declara:dos debilitam, em vez de revigorarem, o sentido afirmativo já vazado em anteriores declarações.
O que verdadeiramente demonstra que o sistema está vivo
e que a união entre os Estados continua a produzir energias para
o desenvolvimento de sua existência comum é a capacidade de
resolver e superar problemas através de soluções construtivas, -em
que se sinta a presença de uma comunhão de idéias e de uma soma
de fôrças para alcançar um objetivo visado por todos.
Temos tido em nossas reuniões interamericanas grandes momentos, em que se revelou a autenticidade de nossa união e se
patenteou a efetividade de nossos esforços. Esperemos que a
VIII Consulta de Ministros das Relações Exteriores se possa
inscrever entre êles e que não nos tenhamos de desapontar dentro
de alguns anos com o resultado de nossas deliberações. Os progressos do sistema interamericano, a sua capacidade da resposta
a novas situações e novos problemas estão intimamente vinculados
à preservação dos princípios jurídicos que nos permitiram construí-lo.
Nesses princípios se têm assentado nossos compromissos
internacionais, dos quais resultam normas obrigatórias para todos
os Estados, adotadas, muitas vêzes depois de madura evolução,
após passarem por estágios sucessivos de elaboração, em que
primeiro se afirmam como simples anelos ou aspirações enunciadas em declarações sem efeito vinculativo, para um dia se
transformarem em cláusulas de Tratados e Convenções.
Nosso sistema regional, olhando do ponto-de-vista jurídico,

f

é, assim, um conjunto orgânico de normas obrigatórias e aspira-

ções programáticas. Faz parte do método a que tem obedecido
sua elaboração histórica aguardarmos o momento próprio de sua
codificação precisamente para que mantenhamos definidas e ao
abrigo de confusões de limites eventualmente perigosos a área
da soberania de cada Estado e a área dos compromissos limitativos
livremente negociados e consentidos.
Nada há, por isso, no sistema interamericano, que não seja
obra da vontade dos Estados que nêle se associam. A base da
organização regional tem sido e há de continuar a ser a inde-
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-49pendência política dos diferentes Estados de que nem sequer uma
mínima parcela foi alienada ou transferida a outro Estado ou à
própria Organização regional. Não há, · por isso, exagêro em
dizer que a base primordial do sistema jurídico interamericano
é o princípio da não~intervenção de um Estado nos negócios
internos de outros, princípio cuja obrigatoriedade se estende à
própria Organização e que só encontra seus limites nos casos de
aplicação de medidas para a manutenção da paz e da segurança
expressamente autorizados em tratados internacionais.
Não constitui, como sabemos, o reconhecimento do princípio
de não~intervenção, entre os Estados americanos, um pacífico ponto
de partida, reconhecido e proclamado desde a era da Independência. Já éramos formalmente nações soberanas que lutávamos
contra as ingerências estranhas na área de nossas respectivas
soberanias, a princípio, contra a intervenção de potências européias
e depois, contra a de fações mais fortes do. próprio Hemisfério,
até que o reconhecimento do princípio de não~intervenção e o seu
escrupuloso respeito pelos Estados em condições materiais de
violá~los, vieram gerar novas bases de cooperação e de confiança
sôbre as quais se pôde erguer o sistema de que nos envaidecemos.
:B; lícito dizer~se que a Organização dos Estados Americanos
floresceu, nas últimas décadas, como um instrumento por excelência da política de não~intervenção.
Numa era em que as tensões internacionais se tornaram
extremas, e em que muitos países se viram obrigados, para fazerem
respeitar sua independência política, a se colocarem numa posição
de tenso equilíbrio entre os blocos político~militares que se disputam
a primazia mundial, tivemos a fortuna de nos podermos colocar
à sombra de uma Organização que assegurou, através de princípios
e normas, a integridade de nossas soberanias, sem precisarmos
recorrer a formas inferiores de transação.
O Tratado lnteramericano de Assistência Recíproca veio
aperfeiçoar êsse sistema, dando bases absolutamente precisas ~
segurança coletiva no âmbito regional. Entre os vários aspectos
que o distinguem e que dêle fazem, realmente, um instrumento
de preservação da paz e da segurança, e não um ato constitutivo
de uma aliança ou bloco militar, merece ser pôsto em relêvo neste
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na ocorrência de um caso concreto e específico de ataque armado
ou, nos têrmos do art. 69, de uma agressão equivalente que
possa afetar a inviolabilidade ou a integridade do território, a
soberania ou a independência política de qualquer Estado Americano, agressão a que se equipara «qualquer outro fato ou situação
que possa pôr em perigo a paz da América». Sem que ocorra
um fato específico, imputável a determinado agente e capaz de
produzir o correspondente evento de dano ou de perigo, não hã
como invocar as normas do Tratado do Rio de Janeiro, que, assim,
ao mesmo tempo que tem circunscrita a sua área de aplicabilidade,
deixa de constituir nas mãos dos Estados Americanos um instrumento que eventualmente poderia franquear as fronteiras do
princípio de não-intervenção.
Além da preservação da unidade do sistema interamericano e
da defesa dos princípios jurídicos em que êle se baseia, traz o
Brasil à presente Consulta o firme propósito de contribuir com
seus votos e atitudes para o robustecimento da democracia representativa em sua competição com o comunismo internacional.
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S a democracia uma aspiração comum dos povos americanos,
expressa não apenas no art. 59 da Carta de Bogotá, mas em inúmeros outros documentos do sistema interamericano e sobretudo
moldada nos episódios mais significativos da nossa história política
e social. O sistema interamericano careceria de sentido e perderia
mesmo o espírito criador que o vivifica e lhe condiciona a evolução, se o esvaziássemos dêsse traço fundamental e inalienável que
é a aspiração comum dos povos americanos a viverem sob as
normas de um regime político que é o único compatível com o respeito à condição humana e com a preservação das liberdades
públicas.
Daí a dizer-se que já alcançamos a estabilidade na prática das
instituições democráticas e representativas vai, entretanto, um
grande caminho. Nossos povos aspiram à democracia mas ainda
não conseguiram alcançá-Ia de forma permanente, ou mesmo estável pela interferência de causas sociais e econômicas que nos
expõem freqüentemente a crises políticas, não raro geradoras de
regimes de exceção. Entre essas causas avultam, como é sabido.
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o subdesenvolvimento económico, que mantém em nossos países
níveis :de renda individual, hoje apontados $ltre os mais baixos
do mundo, e além disso desigualdades na distribuição social d..a
riqueza inteiramente incompatíveis com o grau a que atingiram,
~clênêiã <Ias êtãsses'põpulares a- aspirãÇãô-ãooeíii:esfãr e
a noção éticâ-dà ig~-;ldade. A essas causas de car-ãter geral déve '
--serãinda acrescentaõaã-presença na economia de diversas nações Ji
do Hemisfério da interferência constante dos interêsses de grupos H
económicos internacionais, que alcançam no território dos países l j
onde operam uma soma de autoridade às_ vêzes maior que dos J t
próprios Governos.
'

ª

Sem a erradicação dêsses males, que debilitam a democracia
_representativa, condenando~a a uma permanente instabilidade, não
será possível a nenhum país americano lograr êxito na luta contra
o comunismo internacional. De nada valerão os princípios morais
e políticos, em que se inspira _tradicionalmente a nossa civilização,
como de nada valerá o amor pela liberdade em que se plasmou
desde as lutas coloniais o caráter dos nossos povos. Para ven~
cermos- o comunismo e colocarmos sóbre bases inabaláve1S'ãSinilltuições democráticas e o __~e~Fili9_:4é!~J!~~~~ck~públi~~~-Ie~emos
cte··e~~~~=~!~vi~ cl~ _~edi~as JlltUnas._ ~ _também com a
cõõPeração internacional, uma luta intensiva pel() dese~yolvimento
é~~n~~~~~.-:~ ~~ ma~ls@~a~};..!li.A~;!iJ:>~l:l~~?. _.s?cial, da riqu~2í~
e pela emanc1pação da economia de cada nação dos vínculos
em<tue·~undl:l perduram os resiéluos de- um ~is-t~~a colonial.

..

~ ---i;f~~~t~: porém, que não

só internamente terâ d~ ser travada
a batalha pela defesa da democracia. No mundo moderno a luta
entre o Ocidente e o Oriente tornou~se expressão do antagonismo
entre a democracia e o comunismo internacional, e nenhum Estado
que deseje preservar suas ' instituições livres pode deixar de
enfrentar, também neste terreno, o desafio. Para fazê~lo, de forma
histõricaniente construtiva, é nec~ãrio, ey1- nriJ:Bé:,o Iue.ar, ~<?!!!~
preender que a chamada guerra fria n~() é, como a muitos _ainJ!a

~di~erseve.~M~él.. ~e.J~~Ji~jiiiJítãi~--I~:~4~~~

udo.s, um mero __E2!ÚQ..,g~_Jl9§..~~~çt~~~r.m-A~llma
~a
essa de fato a impressão formada no espírito
..._,_
-.
dos nõssos contemporâneos quando se restauraram, terminada a
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grandes tensões internacionais dos nossos dias.
A nova realidade, que precisamos encarar em tôda sua extensão
e profundidade,; é, entretanto, que a guerra fria, em vez de uma
simples etapa, parece constituir uma forma permanente de convi~
vência, da qual sairemos apenas quando a evolução dos aconte~
cimentos houver superado as formas presentes de antagonismo que
contrapõem o Ocidente e o Oriente. Se essa é uma forma de
convivência que se estenderá por um período de tempo imprevisível.
a conclusão imediata que se nos impõe é que, para lutarmos dentro
dela pelos ideais e princípios da civilização ocidental
democrá~
tica, temos de partir da convicção da inutilidade de medidas de
fôrça, que geram, por uma reação inevitável. outras medidas congê~
neres, e bem assim temos de procurar em tôdas as circunstâncias,
não o agravamento, mas a redução progressiva das tensões inter~
náci~~ais.- Onde quer quê às-tensõ, s aÜmerlféiD7"Cõlõêã~s-e em perigo
~-êàüsã--da paz e a ruptura da paz representa para todos os
povos, seja qual fôr o resultado e .rentual de um conflito militar
em grande escala, a certeza do desaparecimento físico e moral,
pois não serão menores as probabilidades de destruição maciça
do que as de perda irreparável dos valores da civilização.
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Lutar pela democracia..L nos tê!EJ-2§31!!_9_l1e s_: -~oloc~é~_!lÍa-

1 goni.smo eE~r~_()_Q_<:jdente__e,_CL9!-:i~_!ltç~,_ é.!§.§i~.L en1__p!itl1eir9 htgi'lr,
\1

turãrpcla preser_yaSi,~.Q__J!<i__~ e dentro dela pôr condições
coriipelii:IVãS""q~. onde quer que se tenha verificado, sempre favo~
receram a preservação, o robustecimento e até a recuperação das
instituições livres, com perda de predomínio ou de influência
para o comunismo internacional.
êsse um ponto sem o qual não poderíamos, a nosso ver,
Senhores Chanceleres, abordar com objetividade nesta reunião
o problema do estabelecimento de um Estado socialista ou, como
êle próprio se declara, marxista~leninista, em nosso Hemisfério,
pois o caso de Cuba é ipseparável, em sua significação e em seu
tratamento, do grande problema do antagonismo entre o Ocidente
e o Oriente e da luta pela democracia contra o comunismo inter~
É

nacional.
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Numerosas vêzes, no.s últimos anos, temos assistido à criação
de condições favoráveis à interferência do' comunismo internacional
em Estados democráticos ou pelo menos solidários com as democracias ocidentais. Algumas vêzes essa interferência assumiu o
carãter de uma simples preponderância de fôrças políticas ii:lternas
dentro dos quadros de uma competição eleitoral; outras vêzes,
assumiu o caráter de uma associação entre fôrças revolucionárias
nacionalistas e populares e movimentos de filiação comunista
atuando conjugada ou paralelamente. Especialmente nesse último
caso, com o qual se aparenta o de Cuba, a interferência soviética,
na área que ela procura fixar sob sua influência, assume o caráter
de verdadeira penetração cultural e económica, além de ingerência
política em seus negócios internos. Se, nesse momento, se adotam
medidas que conduzem o país a um isolamento sem alternativas,
a sua gravitação para o bloco soviético não pode deixar de ser
inevitável. Onde porém as potências ocidentais tiveram a clari~
vidência de deixar uma porta aberta, para que através dela continuasse a processar-se o contacto político, económico e cultural
com o Ocidente, não houve talvez um só caso em que a causa
ocidental não tivesse acabado por prevalecer, ou na própria configuração das instituições políticas, ou pelo menos na definição da
linha de conduta internacional do Estado. Está bem próximo de
nós o exemplo do Egito. Se, no momento da ocupação de Suez,
os Estados Unidos não tivessem tido a clarividência de deixar ao
Govêrno do Egito uma alternativa em direção ao Ocidente, é bem
provável que a República Arabe Unida não pudesse ter escapado
à vis atractiva do Bloco soviético, em direção ao qual teria sido
isolada. Do mesmo modo, se a Inglaterra não tivesse, no caso
do Iraque, mantido um canal aberto para o entendimento com o
Ocidente, não seria hoje aquêle país árabe um baluarte ocidental
no Oriente Médio.
Não acreditamos que o caso de Cuba possa ser examinado
e discutido cómo se êle se situasse fora da História contemporânea,
nos limites de um território ideal, em que os acontecimentos se
processassem sob a influência de causas e circunstâncias puramente
americanas. Acreditamos, pelo contrário, que Cuba nos ofereça
um. exemplo típico de Estado onde uma revolução de tipo nacional

-54·e popular recebeu, a princípio a colaboração, e· mais tarde a. crescente influência de fôrças políticas caracterizadamente comunis..
tas, ·cuja presença · se vem acentuando dia a dia nos assuntos
internos e na conduta i-nternacional daquele Estado americano.
No momento em que os Chanceleres do Hemisfério se reúnem para
considerar, ainda que sob os têrmos de uma convocação genérica,
especificamente o caso cubano, é impossível separar a política
que adoremos em relação a êsse país da política geral de defesa
da democracia contra o comunismo e é d-entro dos exemplos e
precedentes oferecidos pela História política recente que teremos
de situá-lo se o quisermos abordar corretamente.

..

Senhores Chanceleres, são essas as premissas da posição brasileira na presente Reunião de Consulta. Desejamos preservar e
robustecer a unidade do sistema americano e para isso consideramos indispensável, não uma decisão unânime e inoperante, mas
uma solução construtiva. Desejamos defender os princípios jurídicos em que se baseia o sistema regional e não queremos por
isso adotar soluções perigosas que tornem indecisos os marcos
divisórios do princípio de não-intervenção. Desejamos finalmente
lutar pela democracia e para isso desejamos situar Cuba no· panorama geral do antagonismo entre o mundo ocidental e o mundo
soviético, assegurando condições que não propiciem o seu definitivo afinhamento com o bloco totalitário, mas ensejem, pelo
contrário, o seu retôrno, ainda que não imediato, à órbita dos
povos livres .
As soluções até agora apresentadas a esta Reunião de Consulta, ou anunciadas pelos governos que a ela concorrem, não
parecem corresponder às preocupações da Delegação do Brasil.
É certo que vimos com prazer o abandono gradual, e acreditamos
que unânime, do apêlo às sanções militares como remédio eficaz
para o caso de Cuba. Teríamos destruído o sistema interamericaÍlo
no dia em que considerássemos a intervenção armada meio idóneo,
não para rechaçar uma agressão materializada em fatos determinados, mas para eliminarmos um regime político por contrariar os
princípios democráticos em que se baseia a Carta de Bogotá.
Embora as sanções militares estejam eliminadas das cogitações de todos, não será demais lembrar que os princípios demo•
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-55-cráticos constituem aspiração comum dos povos americanos, mas
que o seu abandono por um govêrno do Hemisfério não constitui
caso previsto em qualquer Tratado para aplicação de medidas
coercitivas ou sanções. Merece ficar excluída de forma definitiva
a interpretação incorreta de que a Resolução 93. de Caracas refor~
mau o Tratado do Rio de Janeiro. Um tratado não pode ser refor~
mado senão por outro, que obedeça aos mesmos trâmites de
conclusão e ratificação. Além disso, se êsse argumento não bas~
tasse, aí estariam os têrmos da Declaração de Santiago do Chile,
oriunda de projeto cuja apresentação à V Reunião de Consulta
constitui um galardão da diplomacia brasileira, e que reconhece
expressamente, ao enunciar os oito princípios característicos da
democracia americana, que a sua observância não tem caráter obri~
gatório, mas exprime uma aspiração comum, um polo para que
tende em sua evolução histórica a consciência política dos povos
do nosso Hemisfério.
Nem poderia ser de outro modo, se considerarmos que os
Estados americanos vão realizando, sob as dificuldades de ordem
social e económica que acima apontei, a sua marcha ascensional
para a implantação permanente da democracia representativa, mas
muitos ainda sofrem, de tempos em tempos, a inevitável interrupção
decorrente do estabelecimento de ditaduras pessoais ou de rebeliões
com inclinação ideológica variável.
Não estaríamos à altura das nossas responsabilidades, se
conhecendo' como conhecemos as circunstâncias sob que se pro~
cessa a evolução política dos nossos países, e sabendo que é con~
dição indispensável ao sucesso dessa mesma evolução a posse
irrestrita dos atributos da soberania, viéssemos converter o orga~
nismo regional num instrumento de averiguação da índole dos
regimes estabelecidos eventualmente num Estado americano e
reconhecer~lhe o direito de intervir para erradicar os que se
apresentassem como emanação do comunismo internacional.
ll

Se não conceberíamos a aplicação de sanções militares, no
que coincidimos felizmente com a opinião geral, também · não
somos favoráveis à imposição de sanções económicas ou diplomá~
ticas. Ambas, em seu caráter de medidas multilaterais, compreen~
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didas no art. 89 do Tratado do Rio de Janeiro, nos parecem
carecer, tanto quanto as medidas militares, de fundamento jurídico
adequado. Analisadas em seus efeitos políticos, elas nos parecem,
na melhor hipótese, infrutíferas. e na pior, contraproducentes, pois
as sanções econômicas privariam Cuba de um comércio de proporções diminutas, que em nada contribui para a manutenção da
economia cubana, muito mais arrimada a mercados de países membros da NATO e já agora aos que integram o bloco das nações
socialistas. Quanto ao rompimento de relações diplomáticas. seria
medida de caráter puramente simbólico para tratamento de um
problema ao qual devemos dar solução efetiva dentro d~ quadro
da competição entre o Ocidente e o Oriente. Rompidas as relações
com os países do Hemisfério, ,n'em por isso desapareceriam, antes
se acentuariam, as razões que podem levar Cuba a uma integração
total no bloco socialista. Estaríamos dando, com medidas dessa
natureza, ao caso cubano precisamente aquêle tratamento que há
poucos momentos condenei, qual seja o de isolá-la, o de não lhe
deixar alternativa, através da qual possa manter suas ligações
com o Ocidente, o que fatalmente nos conduziria ao dilema de, ou
transformarmos Cuba num país comunista, em caráter irreversível.
ou termos de examinar amanhã em relação a ela estas mesmas
medidas de caráter militar que hoje renegamos na presente
Reunião.
Nem se compare o caso cubano ao da República Dominicana,
objeto de sanções de efeitos bastante discutíveis, decretadas na
Reunião de Costa Rica. A República Dominicana se encontrava
sob uma ditadura tipicamente local. e suas condições de manu~
tenção económica e de sobrevivência política se achavam pràticamente circunscritas ao mundo americano. Se ali as sanções ainda
tinham alguma possibilidade de produzir como efeito o retôrno
do país às condições próprias do nosso Hemisfério, no caso cubano,
em que justamente se acusa o regime de manter vínculos políticos
e econômicos com um sistema extracontinental. o isolamento só
produziria. como conseqüência, o refôrço dêsses vínculos, sem
qualquer possibilidade evolutiva favorável ao Ocidente.
Assim como não votará sanções militares, econômicas ou diplomáticas para aplicação imediata, também não deseja o Brasil
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favorecer resoluções que importem na inevitável aplicação de
sanções diferidas. Há resoluções que hoje assumem um caráter
puramente cominatório, mas que não contêm em si mesmas outra
conseqüência senão a de colocarem os Estados americanos, dentro
de um prazo mais curto ou mais longo, diante de nova necessidade
de deliberarem sôbre a imposição de sanções pelos mesmos fundamentos.
Particularmente nos parece desaconselhável a fórmula de
uma intimação a Cuba para que rompa, dentro de prazo deter~
minado, as vinculações que mantenha com o bloco sino~soviético,
ficando, no correr do período, sob a fiscalização de um Comitê
que apresentaria o relatório dos seus trabalhos a um órgão do
sistema. Essa fórmula de sanções proteladas t-em o grave inconveniente político de constituir um perigoso elemento de radicali~
zação e exaltação da política interna em diversos Estados ame~
ricanos. Teríamos aí, como conseqüência inevitável, uma luta
em vários Estados entre correntes desejosas de ihflu-enciarem a
segunda decisão, o que daria ao movimento fidelista uma resso~
nância continental inteiramente em desproporção com a sua ver~
dadeira significação no presente. Os Chanceleres americanos não
podem deixar de considerar em primeira linha, nas soluções que
adotarem nessa Reunião de Consulta, o efeito pacificador ou
intranqüilizador que elas venham a ter sôbre os paíS>es do Hemisfério, e ao mesmo tempo o sentido evolutivo que ela assumirá na
competição entre o Ocidente e o Oriente.

~--
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Outro caminho para o qual apontam várias manifestações
de Chancelarias americanas é o da definição dos efeitos que
teria o alinhamento de Cuba entre os Estados comunistas sôbre
a sua filiação ao sistema interamericano. O Brasil compartilha
a convicção de que existe incompatibilidade entre os princípios em
que se baseia o sistema interamericano e o alinhamento de um
Estado com o bloco sino-soviético, como Estado comunista. Enquanto a filiação à Organização das Nações Unidas depende
exclusivamente de que um Estado preencha a condição genérica
de ser amante da pa:z, a filiação à Organização dos Estados
Americanos depende da comunhão nos princípios e objetivos enunciados na Carta de Bogotá. Entre êsses princípios se requer «a
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representativa». A perda momentânea dessa efetividade não envolve uma incompatibilidade definitiva com o sistema e o organismo
em que êle se exprime, mas a aceitação deliberada e permanente
de uma ideologia política que o contradiz e combate gera uma
situação irrecusável de incompatibilidade, de que não podem
deixar de ser extraídas conseqüências jurídicas.
Será certamente um dos mais delicados e profícuos labôres
dessa Conferência examinar a extensão dessas incompatibilidades
e os meios legais de vencê-las para a ordem jurídica. Um Estado,
ao afastar-se dos princípios e objetivos em que se funda a comunidade de Estados democráticos do Hemisfério, não pode deixar
de aceitar que lhe seja proposta a adoção de certas obrigações
, negativas ou limitações. Tais obrigações são, na verdade, indispensáveis para que o sistema de segurança dos Estados Americanos
seja preservado e para que as suas instituições e governos fiquem
a salvo de qualquer possibilidade de infiltração subversiva ou
ideológica, que constitui, aliás, forma já qualificada de intervenção.
Uma Reunião de Consulta, por sua natureza e pelos seus
métodos próprios de trabalho, tem a competência e os meios
necessários para formular tal orientação.
Para executá-la; porém, faz-se necessária a criação de um
órgão especial integrado pelas diversas correntes de opinião repres·:!ntadas na consulta, e com latitude suficiente para tomar a si
o estudo das obrigações e a elaboração do estatuto das relações
entre Cuba e o Hemisfério e sôbre o qual, ouvidas as partes, se
pronunciaria o Conselho da O. E. A.
Seria essa, estamos certos, uma fórmula viável, que não fere
a soberania de Cuba, pois recorre a entendimentos prévios com o
Govêrno, e que tem o mérito de favorecer uma redução efetiva
\ seu
da tensão internacional hoje existente, vale dizer, de contribuir
para o fortalecimento da paz.
O Govêrno do Brasil não alimenta dúvidas quanto às dificuldades que cercam a adoção dessa solução . Ela encontra sua
razão de ser no propósito de conciliar o respeito pela soberania
dos Estados e pelo seu direito de autodeterminação com a defesa
da integridade do sistema interamericano, baseado em princípios
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-59comuns, entre os quais se incluem os da democracia represen~
tativa, em compromissos jurídicos entre os quais sobressaem os
de assistência recíproca definidos no Tratado do Rio.
Tais são, SenJ:10res Chanceleres, as linhas fundamentais da
posição que o Brasil assume em face do problema cubano, na
VIII Reunião de Consulta. Quero expressar aos eminentes colegas,
representantes de Estados que romperam, no exercício de suas
soberanias, relações diplomáticas e comerciais com Cuba, o res~
peito do Brasil pelos motivos que inspiraram essas decisões.
Quero ainda dirigir~me de maneira especial ao eminente re~
presentante dos Estados Unidos. Tem cabido à nobre Nação norte~
americana um papel de liderança mundial na luta pela defesa
da democracia e pela preservação das liberdades públicas. O
Brasil está integrado nos objetivos dessa luta e a atitude que
assume na presente consulta corresponde, no seu entender; ao
meio mais adequado de bem servir à causa comum.
Não considero que seja essa a melhor oportunidade de
examinar, sob a fórmula de hipóteses, outras alternativas que se
abrem às conclusões da presente consulta. Todo problema em
que se a.cha em causa a soberania dos Estados oferece dificuldades
e reclama soluções, que muitas vêzes não satisfazem a expectadores
ansiosos por lances sensacionais, mas que, na aparente modéstia
de suas limitações, conseguem modificar a longo prazo o rumo
dos acontecimentos e baixar, em benefício da paz, as tensões inter~
nacionais.
o que o Delegado do Brasil espera que venha a suce~
der, graças à experiência e à ponderação dos Chanceler·es ame~
ricanos, ao fim da presente reunião .

a

SENHOR

Presidente:

A Delegação do Brasil adere aos argumentos de ordem jurí~
dica. que foram expostos de maneira cabal pelos nossos eminentes
colegas, os Chanceleres da Argentina, do Equador e do México.
A orientação que assumimos em face do problema criado pela
identificação do regime de Cuba com o marxismo~leninismo ficou
bem clara, penso eu, na exposição que tive a honra de fazer ante
os Senhores Chanceleres, por ocasião da abertura de nossos de~
bates gerais. Naquela oportunidade, salientei que, no entender
da Delegação do Brasil, a criação de um regime comunista no
Hemisfério entrava em conflito conceitua! com os princípios do.
sistema interamericano. Por essa razão, demos nosso voto favo- rável ao 1.0 e ao 2.0 dos artigos da parte resolutiva. Esta incom~
patibilidade resulta, a nosso ver, de que a Organização dos Estados
Americanos está baseada em certo número de princípios e propósitos
entre os quais abunda, expresso na alínea d do Artigo 5.0 da
Carta, o exercício efetivo da democracia representativa.
Não é esta uma Organização em que a qualidade de membro
seja independente de uma certa identidade de propósitos que
orienta, por conseguinte, o sentido geral da vida dessa Organi~
zação. Daí, entretanto, a supor que a infidelidade de um Estado
a um dêsses princípios, precisamente a um dos principais, possa
dar lugar a uma medida que não é prevista em qualquer norma
do sistema interamericano vai, a nosso ver, uma grande distância.
Nà verdade, como' aqui foi salientado com tôda clareza, em Direito
Internacional Público não nos podemos permitir essas aplicações
ampliativas, que consistem em supor que são permitidos determi~
nados atos, apenas porque a êles não se faz alusão no instrumento.
O que não está precisamente definido no instrumento, o que os
Estados que o assinaram não constituíram como uma limitação de
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por via de qualquer interpretação.
Acresce, Senhor Presidente, e Senhores Chanceleres, que, no
entender da Delegação do Brasil também existe, nessa matéria, um
aspecto político que não pode ser pôsto de lado, no exame a que
procedemos. com a plena consciência da importância histórica do
momento que estamos vivendo.
O aparecimento de um Estado marxista~leninista em nosso
Hemisfério não é um episódio isolado na conjuntura mundial.
Não podemos deixar de inscrevê~lo no quadro do grande conflito
entre o Ocidente e ó mundo socialista dos nossos dias, e de pro~
curar situar, dentro dos limites dêsse quadro, as medidas que
tomamos para enfrentar o tema, em defesa dos princípios demo..
cráticos e em defesa das idéias democráticas que nos unem.
Numa época em que os povos já se certificaram de que não lhes
está aberto nenhum caminho para a solução de seu antagonismo
através do agravamento dos conflitos, das tensões internacionais
e das soluções violentas, o caminho que verdadeiramente nos abrem
e ao qual temos que recorrer, cedo ou tarde, é o caminho da criação
de condições competitivas que nos possam assegurar a vitória dos
princípios democráticos em que acreditamos.
A Delegação brasileira trouxe para esta Reunião de Con..
sulta um ponto~de~vista que tive a honra de expressar numa das
nossas primeiras sessões da Comissão Geral. mas sentiu, desde
logo, que êsse ponto~de~vista talvez ainda não amadurecera su..
ficientemente na consciência de todos para que o pudéssemos verter
com proveito e nos têrmos de uma resolução. Não importa; es~
tamos convencidos de que aquêle pontc. . de~vista não perdeu o
seu valor e que a imperfeição inevitável das soluções a que te~
remos de chegar enquanto não recorremos a êle. diminuirá, ne~
cessàriamente, o caminho até o instante de sua adoção. Esta con~
vicção nada mais é do que um reflexo da confiança que temos,
em primeiro lugar, na superioridade da democracia representativa,
sôbre tôda e qualquer outra forma de Govêrno. Onde quer que
tenha sido :deixada uma alternativa, uma porta aberta, para o
sistema democrático, êsse sistema terá a fôrça atrativa sufiéiente.
para se impor, mais cedo ou mais tarde, e para eliminar qualquer
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reciclas ao mundo pelo socialismo, em tão veemente contradição
com outros progressos de ordem econômica ou tecnológica, prova
que a democracia ainda é a maior das técnicas de governar engen~
dradas pela experiência do homem e pela civilização. É, sobre~
tudo, a única dentro da qual se consegue re-sguardar o nível indis~
pensável das liberdades humaálas, e assegurar condições perma~
nentes para o progresso . Essa firme certeza de que a democracia
é, no mundo contemporâneo, o regime do futuro, e de que todos
os desafios que lhe são hoje lançados pelo mundo socialista termi~
narão pela vitória inelutável do regime de liberdade, essa convicção
está na base do ponto~de~vista em que se colocou o Brasil. nesta
Consulta, e na orientação de tôda a sua política exterior. Além
disso, Senhor Presidente, acreditamos firmemente que o mundo
americano tem uma vocação inelutável para a unidade e o enten~
dimento. As distorsões que porventura se verifiquem num ou
noutro país, sob a influência de condições históricas, mais super~
ficiais ou mais profundas, nada poderão contra êsse sentido de
unidade, contra essa fôrça atrativa da nossa vocação continental
e, por isso, nesse momento em que votamos, quero reafirmar, em
nome do meu país, em nome do seu povo e do seu Govêrno, a
inabalável confiança que temos nos princípios da democracia re~
presentativa, no sistema interamericano, no futuro da Organização
regional que praticamos e que ten:os o dever de aperfeiçoar e de~
senvolver, e a certeza que temos de que, ao têrmo de tôdas essas
dificuldades e lutas, asseguraremos a vitória dos princípios em
que acreditamos» .

~
DISCURSO PRONUNCIADO PELO MINISTRO SAN
TIAGO DANTAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
EM BRASíLIA, EM 7 DE FEVEREIRO DE 1962
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Presidente e Senhores Deputados .

Compareço à Câmara para cumprir o dever de lhes prestar
contas da atuação do Brasil na VIII Reunião de Consultas dos
Ministros das Relações Exteriores, realizada em Punta del Este.
Foi êsse um certame internacional que empolgou a opinião
pública do Brasil e de tôda a América, talvez em parte porque
os assuntos da política externa hoje se impõem à consciência dos
povos como opções decisivas para seu próprio futuro, e, em parte
também, porque, pela primeira vez, enfrentávamos nos quadros d0
sistema int~ramericano um problema da guerra fria, um problema
do antagonismo entre as potências do Ocidente e aquelas que
integram o chamado bloco comunista.

r

Por tudo isso, Senhor Presidente, a Chancelaria brasileira
não se aproximou da reunião de Punta dei E::-te sem manifestar,
em primeiro lugar, às Chancelarias dos demais Estados Americanos
as suas graves preocupações. Com inúmeros dos govêrnos da
América, tivemos oportunidade de trocar correspondência. Em
contatos com os seus representantes acreditados no Rio de Janeiro,
mostramos que importância havia em preparar adequadamente essa
Consulta, na qual todos sabíamos bem como entrar, mas não sa~
bíamos como sair, tão grave era o problema que se ia submeter
à consideração dos Estados e tão grave o sentido das resoluções
a ·serem tomadas. Especialmente com o Departamento de Estado
as conversações da Chancelaria brasileira foram longas e minuciosas. Data de 12 de novembro do ano passado o segundo
memorando entre o Ministério das Relações Exteriores e o De.partamento de Estado, por intermédio de seu Embaixador acredi.tado no Rio de Janeiro. E êsse memorando, que alguém já
chamou em nossa Chancelaria «memorando profético», apresentava
com clareza os problemas com que nos íamos defrontar, as difi~
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tica que a todos apaixonava e de um sistema jurídico contido em
normas precisas, em princípios bem definidos, que nenhum Estado
americano, digno de sua própria soberania, ousaria desrespeitar.
Essas conversações resultavam tôdas elas de que o Brasil conceituava do mesmo modo que os demais Estados democráticos do
Hemisfério, como fato de suma importância para esta área geográ~
fica, o aparecimento de um regime politico instaurado por meio
de um processo revolucionário que se declara marxista-leninista
e, como tal, destoava dos princípios da democracia representativa
em que se baseia o sistema interamericano, princípios êsses reeditados expressamente no Art. 5.0 da Carta de Bogotá. Diante de
uma situação destas, convinha, a nosso ver, que as Chancelarias
demoradamente estudassem a matéria sôbre que seriam chamadas
a decidir, a fim de que; só depois de decantados os seus pontosde-vista, de unificadas as suas orientações e as suas soluções,
caminhassem para uma assembléia, com a prévia certeza, ou, pelo
menos, com a prévia probabilidade de que os s~us resultados seriam
construtivos. Por êsse motivo, poucos dias antes de partir para
Punta dei Este, tive oportunidade de reunir no Ministério das
Relações Exteriores os Chefes de Missão dos Estados Americanos,
acreditados junto ao nosso Govêrno, e de manifestar-lhes com
franqueza as nossas apreensões, ao mesmo tempo que lhes definia
com sinceridade a nossa posição nacional, e a nossa linha de conduta. Comparecendo hoje à Câmara para falar da reunião de
Punta dei Este, sou, entretanto, obrigado a reconhecer que muitas
dessas apreensões foram excessivas, e que, embora nos tenhamos
de fato defrontado com grandes problemas, com dificuldades sem
conta que, sobretudo, se exteriorizaram nos grandes debates travados dentro de cada. país, entre as correntes políticas, entre os
órgãos de imprensa, apesar de tudo isso, repito, sou obrigado a
reconhecer que a .reunião de Punta dei Este revelou entre os
Estados Americanos um grau de unidade de propósitos tão íntimo
e tão definido que, na verdade, longe de olharmos para essa conferência no futuro como para uma reunião de resultados negativos, teremos de considerá-Ia uma .reunião que marcou época na
formação do americanismo. Em 'primeiro lugar, porque em Punta
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clel Este as vinte nações democráticas dêste Hemisfério reafir~
maram com absoluta unidade de convicção a sua fé democrática.
Tôdas elas reconheceram que os princípios democráticos estão
na base da nossa maneira regional de viver, e que é com funda~
mento nesses princípios que teremos de promover o desenvolvi~
mento do sistema interamericano. A Ata de Punta dei Este
contém, além. disso, como primeira resolução, um documento que
não podemos deixar de considerar, em todos os seus aspectos,
transcendental. :E:sse documento recebeu o título «Ofensiva do
Comunismo na América Latina» e contém a enunciação de uma
posição de luta perante a ação subversiva do comunismo inter~
nacional, posição em que se alinharam as vinte nações democrá;..
ticas do nosso Hemisfério.
As conclusões dêsse documento representam um grande pro~
sôbre documentos anteriores, no mesmo sentido, e que pon~
tilham a história das reuniões interamericanas. Desde a IX Con~
· ferência Interamericana, em 1948, qundo se aprovou a Resolução
n. o 32, os povos americanos têm afirmado seu propósito de lutar
contra o comunismo.
~resso

Mas, nesse documento de Punta dei Este, pela primeira vez,
se afirmou alguma coisa que peço permissão para ler, pois aqui
me parece estar contido um pensamento que merece ficar incor~
parado aos Anais da Câmara dos Deputados.
Diz o item 4.0 dêsse documento:

~

~

«Persuadidos de que se pode e se deve preservar a
integridade da revolução democrática dos Estados Americanos ante a ofensiva subversiva comunista, os Mi~
nistros das Relações Exteriores proclamam os seguintes
princípios políticos fundamentais:
c) O repúdio de medidas repressivas que, com o
pretexto de isolar ou combater o comunismo, possam fa~
cilitar o aparecimento ou o fortalecimento de doutrinas
e métodos reacionários que pretendam suprimir as idéias
de progresso social e confundir com a subversão comu~
nista as organizações sindicais e os movimentos políticos
e culturais autênticamente progressistas e democráticos.
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e a supressão da injustiça social na América e que, pelocontrário, o regime democrático comporta todos os esforços de superação econômica e tôdas as medidas de
melhoramentos e de progresso social, sem sacrifício dos
valores fundamentais da pessoa humana. A missão dos
povos e dos go.vernos do Continente, na atual geração,
é promover o desenvolvimento acelerado de suas economias, para eliminar a miséria, a injustiça, a doença e a
ignorância, nos têrmos da Carta de Punta dei Este.

...

e) A contribuição essencial de cada nação ameri~
cana, para o esfôrço coletivo, cujo objetivo é proteger O•
sistema interamericano contra o comunismo, é o respeito
cada vez maior pelos direitos humanos, o aperfeiçoamento·
das instituições e práticas democráticas e adoção de me~
didas que representem, realmente, o impulso no sentido
de uma mudança revolucionária nas estruturas económicas
e sociais das repúblicas americanas» .
Tornou~se,

assim, a declaração fundamental de Punta dei Este,
ao mesmo tempo, uma declaração contra o comunismo e contra <>
reacionarismo, uma declaração que reafirma a confiança de nossos
povos, de que é só através da prática da democracia representa~
tiva e do respeito da pessoa humana que poderemos encontrar o
caminho do nosso desenvolvimento e da nossa integral realização,
mas que contra êsses resultados se erguem o perigo do comunismo
e o perigo da distorsão .reacionária que, sob o pretexto de combatê~lo, apenas propõe uma fórmula estéril, eficaz unicamente para
paralisar o progresso dos povos.
Foi igualmente importante em Punta dei Este aquilo que se
fêz e aquilo que se deixou de faZ\er. Quando aquela Conferência
foi convocada, o que se pressentia, o que se temia é que instrumentos jurídicos como o Tratado Interamericano de Assistência
Recíproca fôssem submetidos a uma fórmula de interpretação livre,
capaz de transformar o nosso sistema de segurança coletiva e de
proteção mútua num autêntico instrumento de intervenção.
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O Tratado do Rio de Janeiro, concebido para que os Estados
.americanos se defendam conjuntamente dos riscos de um ataque
armado ou de uma agressão equivalente, consubstanciado num fato
-concreto, jamais foi concebido como instrumento politico para que
-os Estados dêste Hemisfério ou a sua organização regional se
convertam em juízes dos regimes políticos adotados por qualquer
país, seja pela via das eleições livres, seja pela via das revoluções .
Na verdade, a primeira condição, o primeiro requisito para nos
desenvolvermos neste Hemisfério como uma comunidade de nações
independentes, que perseguem pelos caminhos do progresso o seu
próprio aperfeiçoamento democrático, é o respeito à soberania de
<:ada povo (muito bem}, é deixar que cada povo resolva, pelo seu
mecanismo interno de opinião pública, de reações populares de
todo gênero, o problema que só a êle compete- o do seu destino.
A Organização dos Estados Americanos, de que tanto nos
orgulhamos, tem sido, principalmente depois de 1933 e da 'definição,
~m Montevidéu, do princípio da não~intervenção, o instrumento
por excelência da proteção da independência dos Estados. Po~
deríamos dizer: o instrumento da não~intervenção. O que te~
míamos era ver um aparêlho de segurança coletiva, feito para ser
aplicado diante de casos concretos, transformar~se num instru~
mento de julgamento de regimes; e o temíamos sobretudo porque
temos todos a consciência de que o ideal democrático que anima
Qs povos do nosso Hemisfério traça~nos um caminho, mas ainda
estamos longe de atingir o seu têrmo. Diàriamente os Estados
americanos se vêem expostos ao colapso, felizmente temporário, de
suas instituições democráticas. Constantemente a sombra dos re~
gimes de exceção paira sõbre a existência dos povos livres.
Constantemente a ameaça das ditaduras, armadas ou desarmadas,
contraria o sentido de evolução democrática em que estamos em~
penhados. E nada seria mais perigoso para a independência dos
povos dêste Hemisfério, nada estenderia uma sombra mais aterra~
dora sôbre o futuro das nossas soberanias, do que uma decisão
coletiva pela qual se constituísse um organismo regional em juiz,
árbitro e perito da natureza democrática dos regimes que prati~
camos e que abrisse definitivamente a porta para a intervenção,
sob o signo do consentimento coletivo. Era êsse o receio que
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solução.

~
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sentido, Senhor Presidente, e Senhores Deputados, é
que nos devemos rejubilar, neste momento, de que Punta del Este
tenha sido, realmente, uma vitória. Foi a vitória inconteste do
princípio da não~intervenção. Os Estados americanos ali se
reuniram sob a pressão do mais grave desafio já lançado às
instituições democráticas do nosso Hemisfério. E a resposta dada,
a solução alcançada, a ata redigida significam uma reafirmaçãoperemptória da confiança de todos n-este princípio, a cuja sombra
hão de prosperar as instituições democráticas do nosso Hemisfério.
Em Punta dei Este não foram propostas sequer sanções militares contra o regime cubano. Fôsse qual fôsse êsse regime.
essas sanções militares não chegaram a ser propostas nem formuladas por ninguém. Propv<;ere"'l-se, com fundamento na interpretação livre e abusiva do !ratado do Rio de Janeiro, sanções
econômicas e ruptura das relações diplomáticas. Mesmo entre
nós, na nossa imprensa, vozes, algumas delas as mais autorizadas,
se pronunciaram, antes do início da Consulta, pelo cabimento dêsses
.remédios. Mas constituiu uma vitória da democracia e da causa
da independência americana o momento das votações, no penúltimo dia daquele certame, quando os Estados que haviam proposto tais sanções solicitaram a retirada dos projetos que haviam
apresentado. Não necessitou, por isso, a Conferência de Punta
dei Este manifestar-se sôbre as aplicações abusivas do Tratadodo Rio, tão forte, tão poderoso, tão significativo foi o impulso da
defesa de um princípio que é porventura a pedra angular sôbre
que se levanta a nossa comunidade de nações livres. Assim como
preservamos o princípio da não-intervenção, assim como o deixamos intacto nos quadros da Organização dos Estados Americanos, assim também mostramos que a OEA sabe e pode tomar
as medidas que estão ao seu alcance, para defender-se de um
regime que contraria os seus princípios. Por vinte votos aprovouse a exclusão do Govêrno cubano da Junta lnteramericana de De-
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fesa, organismo que tem a seu cargo a defesa coletiva do Hemis~
fério e que tendo sido criada por uma Reunião de Consulta podia
ser objeto de modificações por outra Reunião de Consulta.
Assim também tomaram~se medidas de caráter preventivo,
inclusive no tocante à criação de um Comitê Consultivo ao qual
poderão os governos, no livre exercício de sua soberania, recorrer,
se o quiserem, tôdas as vêzes que se defrontarem com o perigo
da subversão de origem internacional. Um único ponto restou, um
único ponto constituiu~se um divisor de águas entre as delegações
que concorriam ao certame e êste ponto foi a dedução das conse~
qüências cabíveis, do fato de se reconhecer que entre um regime
que se declara marxista e o sistema interamericano, existe uma
incompatibilidade. Dessa incompatibilidade ninguém duvidou.
Antes de partir para Punta dei Este tive oportunidade, como
disse há pouco, de reunir, no ltamaraty, os Embaixadores dos Es~
tados americanos e de fazer-lhes uma explanação sôbre a posição
brasileira.
Peço à Câmara dos Deputados especial atenção para êste
documento, porque êle é importante para que possamos medir e
observar, em sua integridade, a coerência da posição brasileira.
Essa explanação, feita depois de fixadas pelo Conselho de
Ministros, sob a presidência do eminente Presidente Tancredo
Neves, as diretivas que a Delegação brasileira deveria observar
na Consulta, contém rigorosamente os pontos~de~vista que em
Punta dei Este foram defendidos pelo Brasil.
Tudo quanto declaramos que votaríamos a favor, votamos a
favor. E tudo o que declaramos, naquela exposição, que não
contaria com o nosso voto, não contou com o nosso voto.
A Delegação brasileira inscreve a sua atitude entre êsses dois
limites: a declaração prévia da sua posição internacional e o resultado do seu voto, escrutinado no último dia da Consulta.
Uma coerência perfeita uniu êsses dois momentos. E já então.
nesse documento em que condenávamos as sanções militares, em
que condenávamos as sanções econômicas e o rompimento das
relações diplomáticas, reconhecíamos que a Organização dos Estados Americanos é uma organização unida em tôrno de determinados princípios e que entre êles prima, pela sua significação e
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sentativa, o propósito do seu cumprimento efetivo. Mas também
reconhecíamos ao mesmo tempo que a ímcompatibilidade formal,
existente en-tre êsses princípios e aquêle sistema, não fôra vertida
em 1948, por ocasião da aprovação da Carta de Bogotá, para os
próprios 'estatutos da Organização. Há organismos internacionais
que consagram em seus estatutos a norma do desligamento com~
pulsório dos seus membros .
O SR. PADRE VIDIGAL- Permita V. Ex• um aparte.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS prazer.

Com muito

O SR. PADRE VIDIGAL - Quando V. Ex• ressalta a coerência de
atitudes da Dele·gação brasileira em Punta del Este, gostaria que respondesse,
já não tanto à Casa, mas à opinião pública brasileira, à pergunta formulada
no Diário Carioca de hoje: «Se não havia como expulsar Cuba da OEA,
em nome do primado do Direito sob que se abroquelou a Delegação brasileira,
como pôde ela expulsar Cuba da Junta Interamericana de Defesa, que é um
órgão daquela organização ?»

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS Com
grande prazer respondo, não sem lamentar, meu ilustre confrade
e companheiro de bancada, a quem tanto admiro, que V. Ex. a
desta vez não me tenha feito, como costuma, o obséquio de sua
atenção. Acabei de dizer que a Junta Interamericana de De~
fesa, órgão criado para a defesa do Hemisfério, para cuidar da
sua estratégia geral e coietiva, longe de ter sido criado nesta
Carta ou em qualquer tratado internacional, foi criado por uma
resolução da 3" Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores e tudo quanto uma Reunião de Consulta dos Ministros
das Relações Exteriores faz, uma outra Reunião de Consulta tem
autoridade para desfaZier. Esta Carta, porém, nobre Deputado,
quem a fêz não foi uma reunião de consulta. Quem a fêz foi,
em primeiro lugar, uma Conferência Interamericana, que é o mais
alto poder constituinte dentro do nosso sistema, e quem a tornou
obrigatória para todos nós, quem fêz com que nenhum Ministro
das Relações Exteriores tenha o direito de transgredi~la com
interpretações levianas, foi o voto desta Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, ao aprová~la, para ratificação (Palmas),
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Estamos aqui diante de uma lei e não diante de uma decisão
administrativa da Consulta. Sõmente porque existe essa diferença,
que evidentemente escaparia ao articulista a quem V. Ex. a deu
a honra de uma citação, sõmente por esta razão é que uma decisão
era possível e a outra era impossível. (Muit:Jo bem)
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Pois bem, Senhores Deputados, a Carta das Nações Unidas,
• Carta de São Francisco, elaborada em 1945, três anos antes
da Carta de Bogotá, consagrou expressamente, nos seus primeiros
•rtigos, o mecanismo através do qual se elimina um Estado membro,
compulsõriamente. A Carta da Organização dos Estados Ame~
;ricanos não consagrou nenhuma norma dêsse gênero . Que res~
ponde, para casos dêsses, o Direito Internacional ? Não é assunto
que se tenha descoberto em Poota dei Este, não é assunto que
pudesse haver passado despercebido aos internacionalistas, que
versam cotidianamente essa matéria. O que se declarou, o que
se disse, o que se repete, sem voz dissonante, é que, quando o
pacto constitutivo de uma Organização não contém norma para
exc.lusão de um dos seus membros, o meio de excluí~lo é a re~
forma do pacto constitutivo da organização. Parece que não
é diferente, na matéria dos cootratos. A forma que temos de
excluir um sócio, quando especialmente a não prevermos, é também
uma reforma do contrato social. embora nas questões de direito
privado possamos sempre inscrever as normas convencionais no
âmbito mais largo de uma lei. Mas, em matéria internacional,
onde nenhuma interpretação ampliativa se permite, onde tudo o que
os Estados não concordaram em limitar fica reservado à área
exclusiva de sua soberania, em Direito Internacional o que não
estiver dito na Carta tem de ser introduzido nela pelo mecanismo
de sua própria reforma. E êsse mecanismo aqui está, o art. 111
da Carta de Bogotá.
Que cabia aos Estados Americanos, se queriam agora, em
face de situação nova que se apresenta, engendrar uma norma
jurídica que lhes permitisse segregar de seu seio o Estado que
destoava dos princípios básicos da Organização ? Reformar a
Carta. E o processo de reforma da Carta está estabelecido.
Há órgãos competentes para fazê~lo. Só quem não o é é a reunião
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reunião de agentes do Executivo, ~ão pO:de introduzir, por uma
aparente via interpretativa, uma norma nova ,em tratado aprovado
pelo Congresso e ratificado pelo Govêrno dos Estados. (Palmas)
Com êste fundamento, com esta convicção jurídica, com êste
pensamento formado, o Brasil e também as delegações de mais
ci'nco países que, pela sua população, pela importância da sua cul~
tura e pela importância da sua economia, excedem os dois terços
do mundo latino~americano, entenderam que deviam tomar uma
posição inflexível em defesa do Direito.
Já tem sido dito, tantas vêzes que me acanho de repetir, mas
a defesa do Direito, no mundo em que vivemos, para as nações
militarmente fracas e que não dispõem de recursos. nem eco~
nômicos nem tecnológicos, para poderem fazer frente aos pro~
blemas de segurança, com as grandes armas nucleares e termo~
nucleares da atualidade, a linha defensiva para essas nações, aque~
la de onde não podem recuar, aquela de onde não podem consentir
que se abra uma fissura, porque depois dessa fissura nada mais
existe senão o desconhecido, é a intangibilidade dos princípios e
da norma jurídica. (Muito bem) Ai do Estado responsável que
compareça a uma reunião internacional para homologar, com seu
voto, uma ressurreição da política de poder ! A política de poder
ainda pode constituir, nos nossos dias, um sonho, uma aspiração
dos que julgam que têm o poder ou que talvez o tenham verdadei~
ramente. Mas para os Estados que sabem que êsse poder não se
encontra .nas suas mãos, para êsses o que se impõe é se abroque~
larem nos ideais da Justiça e do respeito à ordem jurídica, única
fortaleza que resta aos que querem defender a sua própria inde~
pendência e civilização .

J

O SR. ALDE SAMPAIO- Estava-me reservando para fazer duas perguntas a V. Ex• quanto à atitude que tomou em Punta del Este e, posterior~
mente, quanto à belíssima exposição que y. Ex• vem desenvolvendo.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS obrigado.

Muito

O SR. ALDE SAMPAIO - Mas a questão foi provocada pelo nobre
colega, Padre Vidigal. Então, eu não queria furtar-me a continuar no mesmo
assunto. E passo a dizer que V. Ex*, tomando a atitude que tomou, pelo
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Brasil, acompanhado por êsses seis países, que por essa forma s.e orientaram,
a meu ver, prestou serviços não só a essas seis nações, mas aos próprios
Estados Unidos, país líder desta e das outras nações conjugadas nestes mesmos
princípios democráticos, como também, vamos dizer, ao mundo. (Muito bem).

O S. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS V. Ex.? essas considerações.

Agradeço a

O SR. ALDE SAMPAIO - Mas uma dúvida veio a meu espírito, e
ja ontem havia apresentado indicação à Câmara, para que fõsse levada a
V. Ex•, como solução para um problema internacional que me veio à consciência, por uma visita recentemente feita aos países socialÍstas. Havia formulado duas perguntas que então passo a fazer. A uma, V. Ex" antecipadamente já deu resposta.
A prtmeira pergunta, Senhor Ministro, era esta. V. Ex", em Punta del
Este, sobr.epôs a tôdas as outras razões a norma jurídica pré-estabelecida.
·Parece que é êste o ponto primordial. Quando numa combinação - faça então
o comentário - quando numa combinação alguém perde um requisito essencial,
ainda que não estipulado êsse requisito, a combinação automàticamente se
desfaz como norma comum aceita por todos. Se, por exemplo, numa associação de brasileiros, se descobre que alguém não tinha ou não tem anais
essa nacionalidade, a eliminação dêsse membro é automática. Pergunto então
a V. Ex•: uma vez que o mundo está dividido em dois blocos de nações com
mentalidade em luta e com manifesta divisão política - e acrescento agora
a mesma frase que V. Ex• há pouco disse - em antagonismo às nações
democráticas do Ocidente e às que integram Ó bloco socialista, pergunto eu;
a: saída de um dos blocos para entrada no outro não ·constitui a perda de
um requisito essencial que, no caso, seria a perda da solidariedade com o
bloco ? Com a perda dessa solidariedade não estaria Cuba em situação de
não poder compartilhar com o bloco americano? A outra pergunta, Senhor
Ministro, ainda correlata a esta, seria feita nos têrmos que a seguir ~encio
narei. Mas desde já devo dizer que V. Ex:• antecipou quase a resposta.
afirmando que as nações fracas realmente só se podem estabilizar ou ter
segurança de sua existência em base de direitos pré-estabelecidos.
A segunda, Senhor Ministro, seria ainda esta, ainda sõbre a atitude de
V. Ex•, quando determinou a prevalência da norma jurídica pré-estabelecida
sôbre tôdas ·as outras razões. Apresentei' â Presidência da Câmara, para que
fõsse encaminhada a V. Ex\ sugestão para que o Brasil propusesse às outras
nações a constituição de um comitê internacional, com o objetivo de elaborar
um código de coexistência pacífica. Nesta indicação se mostra que o mundo
está dividido em duas metades que se defrontam, com mentalidades diversas
e organiZações políticas irreconciliáveis. Em Punta del Este, V. Ex• propôs
a formulação de normas de convivência entre Cuba e as nações da América.
Tenho que isto representaria uma experiência de coexistência pacífica entre
povos em reg~mes político-económicos diversos. Faço, então, a pergunta a
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de coexistência pacifica entre os dois blocos em conjunto 7 Ou, pelo contrário,
entende V. Fx• que, sem a coexistência pacífica, assente entre os dois. blo~
cos como um todo, não é possível a coexistência pacífica entu as partes ?

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Agradeço
o aparte lúcido e construtivo de V. Ex.a, Senhor Deputado Alde
Sampaio. Na verdade, vou pedir licença para me deter de maneira especial na segunda parte porque, como bem salientou
V. Ex.a, a primeira já está pràticamente contida na última parte
de minha explanação, e, desejoso de não ser demasiado longo,
não quero repetir-me.
V. Ex. a apontou com clareza para o setor em que uma po·
sição construtiva deve ser tomada. Por isso aproveito a sugestão
e o aparte de V. Ex'~- para transitar para a fase seguinte da
minha exposição em que justamente pretendia, depois de dizer
à Câmara por que motivos não votamos a medida de exclusão
que não tinha assento na Carta, explicar~Ihe o que oferecemos,
pois nenhuma delegação poderia, cônscia de suas responsabilidades,
reconhecer a existência de uma incompatibilidade sem oferecer
um remédio, por débil que fôsse, para superã~la.
É êsse remédio que V. Ex.a lembra na segunda pergunta
do aparte com que me honrou, e êsse remédio não escapou à Delegação brasileira, desejosa de trazer para o debate internacional
uma posição construtiva, uma posição que pudesse representar a
visão brasileira do problema que se entreabria pela primeira vez
no nosso Hemisfério, quando um Estado americano se declara,
pela voz do Chefe de seu Govêrno, marxista-leninista, e, assim
sendo, se desalinha do número das nações democráticas.
Aqui, Senhor Presidente e Senhores Deputados, tocamos o
ponto em que a po·sição política' da Delegação brasileira passa a
exigir uma explanação.
Entendemos que o mundo em que vivemos não pode mais
ser conceituado como um mundo que vive às vésperas de uma
guerra real. Esta concepção da guerra fria, como simples ponto
de passagem, como simples etapa da qual transitaremos, naturalmente, para uma etapa de choque militar e guerra real. correspondia, em primeiro lugar, a uma dificuldade que tinham os homens
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também, a uma esperança de que, na emulação tecnológica entre
o Ocidente e o Oriente, se pudesse firmar, de um momento para
outro, uma situação de tal superioridade que um bloco pudesse con~
denar o outro à certeza de uma derrota, de uma rendição.
A evolução de nossos dias apontou~nos realidade bem di~
versa. Estamos vendo, em primeiro lugar, que os progressos
tecnológicos se equiparam, que os países conquistam hoje van~
tagem num domínio, para perdê-la, ràpidamente, em outro. E sobretudo, que o poder destrutdor dos engenhos de guerra, a partir
das chamadas armas termonucleares, atingiu a tais proporções,
que o desfecho militar, mesmo com a prévia segurança da vitória,
foi abolido, para qualquer das facções, por um imperativo da
sobrevivência. O que todos sabem é que a guerra é, realmen::.::,
a destruição, não a destruição dos que nela tomam parte, não
a destruição de algumas cidades, de alguns exércitos ou de alguns
homens de Estado, mas a destruição !llaciça das populações, dos
regimes, das culturas, das convicções, das idéias e que, depois
de uma guerra, nos têrmos em que ela hoje se apresenta, o que
existe é o nada, e de tal maneira que podemos repetir a fra<:.e
do ex-Presidente Eisenhower: «No mundo moderno, para a paz
já não existe alternativa».
O SR. ABEL RAFAEL- Permita V. Ex•. Rendo homenagem à bri~
lhante inteligência de V. Ex., à sua oratória, mas peço licença para discordar
da sua dialética. Não é de hoje que me oponho à política exterior do País,
como V. Ex• reconhece.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS -

Rendo

minha homenagem a V. Ex.", neste particular.
O SR. ABEL RAFAEL - Nas minhas considerações, que vou tecer
agora, nada há de depreciativo a V. Ex•, a quem muito considero, e envolvo
nas apreciações o Gabinete, que V. Ex• representa, porque V. Ex• mesmo
acabou de dizer que apenas cumpriu determinações do Gabinete. De forma
que aquilo que verberamos na política exterior do Brasil, seguida pelo Itama~
raty e apresentada por V. Ex• e que é a política do Gabinete, é uma política
que consideramos errada. Então peço licença para, inicialmente, ponderar a
V. Ex• sôbre a sua exposição, que ouvi ontem em primeira mão na televisão,
em ~ .aqui em Brasília. Peço licença para estranhar que, sendo
V. Ex• um MiniStro, tenha desrespeitado o parlamentarislzno, preferindo ir

\
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esta Casa (Muito bem), que foi quem lhe delegou podêres para trazer êsse
relatório. Se discordamos de V. Ex•, também o consideramos particularmente
e queremos apenas discuti'r, porque isso é próprio de regime representativo
democrático.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Antes que
V. Ex. a prossiga no seu aparte, quero pedir licença para res~
ponder a êsse ponto de cortesia. Em primeiro lugar, ainda em
Punta dei Este, pedi ao nosso eminente Presidente Deputado
Ranieri Mazzilli, hora para fazer esta exposição ·perante a Câ~
mara. Em segundo lugar, se achei que não devia demorar por
mais tempo uma explicação ao público, foi porque, V. Ex. a sabe
tão bem quanto eu e todos que poderosas fôrças · estão mobili~
zadas em nosso País (Muito bem, palmas), especialmente no.
Rio de Janeiro, para promover a confusão no espírito público. . . '
O SR. PADRE VIDIGAL- Quais são elas 1

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS --:- .. ·~
desacreditar não só o nosso Govêrno mas o nosso País. rMuit.o
~mas). E V. Ex.a sabe tambémque, como Ministro das
Relações Exteriores, nada mais sou do que membro de um Gabí~~
n~te, que é umà comissão d:o Congresso e, como membro de uma
comissão do Congresso·, compareci a um programa de televisão
para dar ao povo a explicação que lhe devíamos .
O SR. PADRE VIDIGAL - V. Ex4 tem obrigação de vir a esta Casá
prestar essas contas, tem obrigação ...
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) Atenção! Solicito aos
Senhores D(putados que, na forma do Regimento, aguardem pcrmis$ãO para
apartear. Os apartes precisam ser consentidos antes de anunciados.
O SR. PADRE VIDIGAL ordem.

Senhor Presidente, peço a palavra pela

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) "--' Só com o consentimento
do orador.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Com muito
prazer. Estou pronto a consentir, se o Senhor Presidente o per. mite, ao Senhor Deputado Padre Vidigal.

•
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que V. Ex• concluísse seu pensamento para, seun perturbação, voltar a interrogar.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Perfeito.
O SR. ABEL RAFAEL- Nem a Casa, nem o Brasil sabem quais são
essas fõrças. Já um Presidente que se depôs a si mesmo falou nessas fõrças
e até hoje não sabemos quais sejam.
O SR. PADRE VIDIGAL coisas aéreas.

Esta é uma Casa séria e não queremos

O SR. ABEL RAFAEL__: Não podemos ficar à mercê de tais acusações.
Pedimos a V. Ex" que nos diga os nomes, porquanto efetivamente muita gente
se opõe a essa política, como nós.
(São proferidos apartes simultâneos).

"

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) Atenção I Solicito aos
nobres colegas só aparteiem, e ao microfone, na forma regimental, desde que
o orador o consinta. Peç? que colaborem com a Mesa na manutenção da ordem
dos trabalhos.
O SR. ABEL RAFAEL - Senhor Ministro, é forma de libelo tremendo
essa d~, na discusão, quando se perde terreno, acusar os adversáribs de propósitos. outros, que não aquêles verdadeiros.

iB próprio de quem foge à luta.-

0 SR. MiNISTRO SAN TIAGO DANTAS- Quem
diria V. Ex. a que ganha terreno?
O SR. ABEL RAFAEL -

Quem está ganhando terreno?

O SR. MINISTRO 'SAN TIAGO DANTAS - O povo
. brasileiro, que está mostrando sua vontade, mesmo àqueles que
go~tariam de vê~lo privado ·dela (Palmas).
O SR. ABEL RAFAEL - Vejo camadas populares atónitas diante da
pe>lítica exterior e os órgãos de imprensa, as associações particulares, as
associações religiosas protestarem contra êsse tipo de politica que estamos
seguindo. De forma que não estou vendo o povo vitorioso em coisa alguma.
Contesto a afirmação de que saímos vitoriosos da reunião de l?unta dei Este.
Acho que devejllos conduzir a discussão nos têr-mos elevados em que vínhamos
trazendo, sem querer atriquir a quem quer que seja outros propósitos, sem
querêr que haja fôrça maior do que a do Govêrno que V. Ex• representa.
Eu, deputado pequeno e de partido pequeno, não tenho a televisão, como
V. Ex\ para expor relatório; nã.o tenho televisão quando falo; ~o tenho os
Ministros me ouvindo, como V. Ex• os tem. V. Ex• tem o poder do Govêrno
atrás.. tem o poder económico, tem o poder de um grqnde partido - o P. T. B :,

.....

f
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apoiando~. Se há a:fguém competentemente econõmico insurgindo-se contra
V. Ex•, é que as fõrças estão equilibradas. De minha parte, modesto deputado
por Minas Gt>tais, que faz campanha à custa de oratória ...

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS -

A quem

Jã declarei que rendo minhas homenagens, porque, inclusive, a

faz nos quadros do seu próprio partido com uma linha de conduta
ideológica que todo o Brasil conhece de longa data.
O SR. ABEL RAFAEL -Obrigado pela justiça que me faz. Quando
me oponho à política de V. Ex•, não represento grupos, não represento
facções, unas apenas meu partido, minha ideologia. Represento o povo brasileiro, a cristandade que se opõe à comunização do Brasil. Queria, pois,
estranhar também que, no próprio documento que V. Ex• leu de início, já
assuma foros de linguagem diplomática certo vocabulário comunista, em que
o têrmo «reacionãrio» é dado com sendo do inimigo, e o «progressista», que
o comunista é.dmite apenas para aquêle que adere às suas teses. Estamos
vendo verdadeiramente uma modificação na politica do Itamaraty, e os próprios
documentos que nos são trazidos revelam essa tendência de rotular de «reacionário» apenas aquêle que reage de fato, porque acha que é wm direito seu,
da democraci'a. Feito êste reparo, devo dizer que ouvi com atenção o argumento jurídico de V. Ex~. quando argumenta com a Carta da OEA, que
não dispõe de dispositivo nenhum para a expulsão de seus membros que se
tenham afastado do convívio dos povos americanos. Mas poderíamos assim
julgar, por antinomia, como diz o Senhor Deputado A!de Sampaio: aquêle
que perdeu a condição de pertencer a uma sociedade, lõgicamente está excluído. Mas, se não era da competência da Consulta de Chan.:eleres poderia
pelo menos ser feita recomendação a uma conferência posterior, com maiores
poidêres, a fim de que se excluísse a nação que está, evidentemente, sendo
prejudicial aos interêsses americanos. Pergunto: por que não foi tratada pelo
ltamaraty essa possibili:dade de recomendação a uma reunião futura que
tivesse amplos podêres para então expulsar definitivamente Cuba, uma nação
hoje satélite da Rússia e que faz apenas agitação no continente americano ?
Espero que V. Ex4 me responda.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Vou

fazê~

lo.
Em primeiro lugar, quero dar a V. Ex.a um esclarecimento
que talvez lhe valha uma surprêsa. O ·documento que acabei
de ler e apontar como um do·s melhores e mais construtivos entre
os documentos interamericanos, foi redigido, não pelo Itamaraty,
mas por uma Comissão da Própria Consulta integrada por asses~
sôres do mais alto nível. Compareceram a essa Comissão, inte~
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graram~na, quatro países: a Venezuela, o Chile, o Brasil e os
Estados · Unidos . E representou os Estados Unidos nessa Co~
missão, de cujos trabalhos saiu êste documento, um dos homens
considerados hoje, com razão, expoente da cultura mundial, um
dos maiores economistas do desenvolvimento, o Professor Rostov.
E êste documento, no parágrafo que escandalizou V. Ex.a, pelo
uso da palavra reacionário, é da co~autoria do Delegado dos Es~
ta dos Unidos, Professor Rostov (Risos e palmas) .

O SR. ABEL RAFAEL - Não conheço as raízes ideológicas do Professor Rostov ou de quem quer que seja.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Masco~
nhece sua con;dição de Delegado do Departamento de Estado.
O SR. ABEL RAFAEL - V. Ex• sabe que no próprio Senado americano
tem sido muitas vêzes acusada a infiltração comunista, existente inclusive na
Secretaria de Estado.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- V. Ex.a
(
treplicará minhas respostas em outra oportunidade. Assim como \
ouvi os seus apartes, vou agora respondê~los.
O SR. ABEL RAFAEL- Perfeitamente, Excelência.

t ..

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Pergunta~
me V. Ex .. ,. por que não foi recomendado pelo Itamaraty que se
adotasse a medida de consagrar, numa reforma da Carta, a
expulsão de um país marxista~leninista da Organização.
Esta pergunta, nobre Deputado Abel Rafael, tem o mérito
indiscutível de nos recolocar no âmago da questão política, cuja
exposição eu estava iniciando, e vou por isso pedir a V. Ex. a
um pouco de paciência para que V. Ex. a sinta integralmente a
resposta no curso dês te raciocínio.
O SR. ABEL RAFAEL -

•

Aguardarei.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS - Em pri~
meiro lugar, quero dizer a V. Ex.a que ninguém o propôs, e talvez
por uma única razão: porque essa medida, que importaria numa
reforma da Carta de Bogotá, em vez de ser resolvida naquele
instante, pelos agentes do Poder Executivo ali reunidos, que são

-86so Chanceleres das nações, teria que ser resolvida, primeiro, numa
conferência interamericana; segundo, em cada Congresso, que
teria de examinar e de aprovar o novo texto da Carta.
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E talvez por isso não se tenha proposto tal medida, porque
não pareceu avisado, aos que queriam imediatamente obter uma
decisão, submeter pontos dessa importância ao debate dos Con~
gressos dos países da América. (Muito bem)
Mas vou dizer a V. Ex.~ por que o Ministério das Relações
Exteriores do Brasil não a propôs, e é aí que voltamos ao âmago
da questão política. Dizia eu, que, para nós, no mundo de hoje,
o antagonismo que se delineia entre o Oddente e o Oriente, entre
as potências socialistas e as potências democráticas ocidentais,
antagonismo para o qual se cunhou a denominação de guerra fria,
longe de representar uma etapa transitória da qual evoluiremos
para uma guerra real. representa um estado permanente de com~
petição. Ninguém pretende chegar à guerra. A guerra, real~
mente, hoje, é um fantasma de destruição que a todos igualmente
horroriza. E o que se pretende, o que se visa, o que se objetiva
é, nos têrmos de uma competição entre o comunismo e a demo~
cracia, obter vitórias diplomáticas, realizar um trabalho de reei~
proca influência e alcançar, através dêsse processo constante, pre~
dominância política. gste é o quadro do antagonismo mundial.
E dentro dêsse antagonismo mundial. qual tem sido a posição
do Ministério das Relações Exteriores, como intérprete da política externa do Brasil ? O Brasil se tem filiado, de ma'lneira clara
e indiscutível, ao grupo daquelas nações que consideram que devem
existir condições de convivência para que se possa travar, com
seriedade e segurança; a competição. Queremos competir. Não
queremos o isolacionismo. Não queremos reforçar tensões interna~
cionais, torná~las mais exacerbadas.
Não queremos aproximar
os povos do perigo de uma guerra deflagrada pelo exagêro da
tensão, num determinado ponto do panorama mundial. O que
queremos é fazer com que a democracia possa lutar com os regimes
socialistas, que lhe lançam o seu desafio, e possa, afinal, triunfar,
pela superioridade dos seus princípios, pela maior adequação da
sua técnica de govêrno, pela sua maior capacidade de dar ga~
rantias e respeitar as necessidades básicas do homem. (Palmas)

"
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Esta é a posição do Govêrno brasileiro. O Govêrno brasileiro
é partidário da convivência e, dentro da convivência, para alcançá~
la, para chegar a ela, não hesita em empregar a arma específica,
a arma diplomática por excelência, que é a negociação. Queremo·s
negociar ...
O SR. ABEL RAFAEL - Veja, nobre Chanceler San Tiago Dantas, o
que ocorre no Viet-Nam e no Tibete. Ambos seguiram essa política de convivência e hoje como estão 1
Essa política de convivência não é invenção de V. Ex•. Essa política
já foi inaugurada por muitos outros povos, que hoje gemem sob o regime da
Rússia.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- A política
que não fôr de convivência é de exacerbação das tensões inter~
nacionais, que conduzem à guerra.
O SR. ABEL RAFAEL- O que estamos é capitulando.
tantemente capitulando.

Estamo.s cons-

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Vou res~
ponder a V. Ex. a uma vez mais. Não é essa, de maneira ne~ ·
nhuma, a linha da capitulação. A capitulação consiste em re~
força~ o choque, torná~lo mais irredutível, criar áreas reciproca~
mente impenetráveis e suprimir a negociação e o contato. Pelo
contrário, o único caminho para a paz é aquêle em que assegu~
ramos condições de convívio e de conversações em que possamos,
negociando de Estado a Estado, de regime a regime, de ideologia
a ideologia, preservar a paz dentro dos quadros de uma sociedade
constitucionalizada.

v
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O SR. ABEL RAFAEL - A tese de V. Ex• seria verdadeira, se as
fõrças fõssem iguais e se os métodos fõssem compatíveis com a dignidade
Os métodos russos, porém, têm sido métodos de opressão, têm
humana.
sido métodos de espionagem em tôda parte, têm sido métodos de infiltração,
têm sildo métodos de subôrno. O que podemos nós, democracia desarmada, democracia de inocentes úteis, fazer em contraposição a essa investida russa 1
Os povos todos estão capitulando diante da Rússia. Estamos vendo que todos
começaram bonzinhos, com .essa linguagem de convivência e um a um f<;>ram
virando colôni.a russa. E Cuba está ai como colônia russa. Vamos, então,
usar de tôda a boa vontade com Cuba, de tõda a condescendência com Cuba,
que está mandando armas para o Brasil? Interpelo V. Ex'.. como Ministro
das Relações Exteriores; tem conhecimento do que os jornais noticiam sôbre
a entrada de agentes cubanos e armas estrangeiras pelo Recife, apreendidas
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dizem os jornais '! Estamos conversando, na Câmara, com o Senhor Ministro
das .Relações Exteriores, que então nos esclarecerá. Agora, se não é verdade,
o Ministro das Relações Exteriores já deveria ter desmentido êsses jornais;
e, se é verdade, V. Ex• nos anunciará alguma coisa em tôrno disso.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Peço que
V. Ex'\ sõbre êsse assunto, interpele o meu colega de Gabinete
que tem a seu cargo os problemas de ordem interna. Quanto a
mim, vou continuar a responder a V. Ex.a sôbre os pontos de
política internacional.
Perdão I O fato está ligado à política

inter~

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Vou
tinuar sôbre o assunto de política internacional.

con~

O SR•..1U3EL RAFAEL nacional.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) O SR. ABEL RAFAEL parlamentares.

'l

.I

Atenção, nobre Deputado!

Senhor Presidente, estou dentro dos debates

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS - Senhor
Presidente, Senhores Deputados. A política da convivência pací~
fica, tendo como seu instrumento primordial a negodação, não
é uma invenção do Govêrno atual do Brasil, não foi criada pelo
atual Govêrno de Gabinete, não é uma concepção que possa ser
considerada nova, nem pelo Congresso, nem pelo povo. Não é,
tampouco, uma inovação do Govêrno do Presidente Jânio Quadros,
que tão importantes modificações trouxe ao campo da política
internacional. Vou pedir licença à Câmara para ler a enunciação
clara e positiva dessa política, nos têrmos de um discurso pro~
nunciado perante as Nações Unídas: (lê)

-~

«Com efeito, a convivência pacífica dos povos cons~
titui um imperativo da nossa época. O desenvolvimento
das armas nucleares fêz com que a guerra deixasse de
ser instrumento alternativo de política».
Chamo a atenção da Câmara para êsse período lapidar:
«0 desenvolvimento das armas nucleares fêz com
que a guerra deixasse de ser um instrumento alterna~

1
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bélicas, o mundo se acha confrontado com a necessidade
de ajustar por negociações, as diferenças que superam
as nações. O caminho único em busca da solução para
os problemas do nosso tempo é a negociação permanente,
o propósito de sempre negociar. As Nações Unidas
não são um super~Estado, mas, sim, a afirmação de que
o mundo tem que viver em estado contínuo, paciente,
obstinado de negociações . Elas são o mecanismo que
oferece as máximas oportunidades para encontros e linhas
de compromisso. Se é certo que êsse processo de ne~
gociação envolve o permanente risco do impasse, não
é menos verdade ser a única forma pela qual ainda
poderão encontrar~se soluções que assegurem a sobre~
vivência da humanidade».
Senhores Deputados, não se pode dizer mais nem melhor.
~ a politica externa do Brasil ...

O SR. ABEL RAFAEL- Quem proferiu êste discurso?

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS - . . . afir~
mada no Govêrno do Presidente Juscelino Kubitschek pelo Chan~
ce1er Horácio Lafer.
O SR. ABEL RAFAEL - 'Bsse discurso é mai's antigo, Excelência,
porque foi proferido no Fõro Romano, por aquêles que defendiam a convi~
vência com Cartago. Era o espírito mercantilista da negociação que já
operava em Cartago.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANT AS - Não, nobre
Deputado: é a política do Brasil, a política da paz, a política da
n~gociação, a política do entendimento, definida em têrmos per~
feitos, nesta manifestação de um dos grandes Chanceleres que têm
honrado o ltamaraty, perante a 15.~ Assembléia das Nações
Unidas. Dessa política, o Brasil não pretende, no atual· Govêrno,
afastar~se, certo como está de que com ela interpreta a vontade
dêste Congresso Nacional e interpreta também a vontade do nosso
povo.
O SR. ABEL RAFAEL- Isto eu contesto, Excelência.

~~é-

·-90O SR. MINISTRO SAN TIAGO O ANTAS - Senhor
Presidente. A política de convivência, certamente, nos levaria a
apresentar, para o caso do Govêrno cubano, corretivos, tenta~
tivas de soluções. Bem o disse, no seu lúcido aparte, o nobre
Deputado Alde Sampaio. Mas essas tentativas de solução. des~
tinadas a criar condições especiais de convivência para um regime
que destoa dos princípios democráticos comuns aos demais Es~
tados, só poderiam ser alcançados, não pela via proibida da in~
tervenção, mas pela via larga e sempre aberta da negociação.
Esta foi, realmente, a linha que o Govêrno brasileiro levou
à Conferência de Punta dei Este, sob a forma de uma proposta
que não desejamos vazar num projeto de resolução, mas que
preferimos conter nos limites de um discurso proferido durante
o debate geral, para submetê~la às reações das diferentes dele~
gações e sentir então em face dessas reações, se seria aquêle o
momento oportuno de formulá~la, ou se, pelo contrário, deveríamos
deixá~la enunciada, para que pudesse frutificar sob mais favo~
ráveis circunstâncias.
Não podíamos esquecer, Senhores Deputados, que aquela era
uma Conferência convocada por Estados que já haviam deposi~
tado na Secretaria da Reunião, projetas sôbre aplicação de sanções
e que portanto seria temerário que uma delegação, em face de um
dispositivo que se apresentava dessa forma, oferecesse projeto
baseado, todo êle, na idéia mais límpida, na idéia mais constru~
tiva, na idéia mais pura, mas da qual, talvez, os debates, àquela
altura, ainda se encontrassem um pouco afastados. Ainda não
havia falado, nesse instante, o eminente representante dos Es~
tados Unidos, o ilustre homem público que é o Secretário de
Estado, Dean Rusk. Depois de seu discurso, verificou~se que
a Delegação dos Estados Unidos não endossava os propósitos de
aplicar sanções com base no Tratado do Rio de Janeiro, pois que
V. Ex.a não mencionou tais propósitos entre as quatro metas que
enunciou no seu pronunciamento. A fórmula brasileira foi lan~
çada em tôda a sua plenitude no âmbito do debate geral. Ali,
explicamos amplamente. Ali, sustentamos que não favorecíamos
soluções que, estabelecendo o isolamento de Cuba dentro do He~
misfério, na verdade só teria o mé<ito de encaminhá~la definitiva~
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sistema americano.
·Relembramos os grandes exemplos da História contemporânea. No Egito, no Iraque, onde quer que se tenham verificado
movimentos populares com a presença, com a influência, com a
cc-participação de movimentos comunistas, o que sucedeu ? Sempre que as potências democráticas tiveram a lucidez de deixar
aos novos regimes uma porta aberta para entendimentos com o
Ocidente, o que acabou prevalecendo, ào longo do tempo, foi a
linha ocidental; e, ou êsses povos retornaram à prática da democracia, ou, se não o fizeram, pelo menos não adotaram a linha
de conduta internacional do bloco soviético. É que, na verdade,
embora muitos democratas não o acreditem, o que· llã de- ~àTS~torte
é '1:r<teniõcrãcia"-(riíüitõbem7:--· -:r:rcomo. a. . democracia é forte, e
cômo as potências ocidentais representam uma mensagem, sobretudo para os povos ·que, através de revoluções populares, se libertam da ·opressão, onde quer que se tenha deixado uma alternativa para o Ocidente, esta alternativa acabou por prevalecer.
Daí a nossa posição radicalmente contrária a propormos à Carta
uma emenda que não teria outro sentido senão o do isolacionismo.
Não queremos isolar. Queremos negodar. Queremos conviver.
Queremos, como disse há pouco no seu aparte o nobre Deputado
por Pernambuco, criar um estatuto de obrigações negativas, de
limitações, que, sendo aceito livremente, não fere o princípio de
não-intervenção e abre a porta para a criação de um regime de
relações com Estados em que a palavra do Ocidente, a vocação
geográfica, o fatalismo cultural acabarão por predominar.
Não é verdade que Cuba esteja perdida como nação para a
QOnvivência democrática. Se não a isolarmos, se não a bloquearmos de tal maneira que não lhe deixemos outro rumo senão a
integração definitiva no bloco soviético, Cuba completará o seu
processo revolucionário, e o seu processo revolucionário a trará
de volta à convivência dos Estados democráticos dêste Hemisfério.
Esta tese, afirmada com coragem, polde parecer a muitos,
utópica.
O SR. ARRUDA CAMARA - E é.

-92O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Pode pa~
recer a outros uma divagação, mas o curioso é que o maior dos
comentaristas de política internacional do nosso tempo, o maior
dos peritos em assuntos internacionais, aquêle que as chancelarias
do mundo consultam sôbre problemas da atualidade, Walter
Lippmann, dedicou dois artigos à Conferência de P~ta dei Este e,
depois de examinar as teses que ali eram apresentadas e defen~
didas, escreveu estas palavras:
«Não devere~os gritar que fomos derrotados porque
os maiores países da América do Sul não concordaram
em votar sanções que, nos Estados Unidos, forneceriam
grandes manchetes aos jornais e que não teriam qualquer
efeito substancial e decisivo sôbre o regime castrista.
Que não poderá ser feito que, realmente, valha a
pena ?» pergunta Walter Lippmann. E êle mesmo res~
ponde:
«0 primeiro passo a dar será a formação de uma
base jurídica para a contenção :de Castro, na forma argüida
pelo Brasil» .
O SR. PADRE VIDIGAL- Senhor Ministro, V. Ex•, em tempos idos
já se ia hablituando a ver-me defendê-lo nesta Casa, ora a pr.opósitn, ora
sem propósito. Mas, quando V. Ex• me concede êste aparte, devo Jdizer-lhe
que desta vez não é para defendê-lo, ou para defender sua posição em Punta
dei Este, como já defendi sua posição, nesta Casa, em atitudes anteriores.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS grande orgulho para mim.
•

Com

O SR. PADRE VIDIGAL - Deve V. Ex• ter reparado que dos raros
aplausos colhidos por V. Ex" nesta Casa, na tarde de hoje, dos raros apartes,
muitos foram de simpatizantes de Cuba e de Fidel Castro. (Não apoiadc)
Tenho a impressão de que o povo brasileiro a que V. Ex• se referiu, no
seu discurso, como tendo obtido vantagem na Conferência de Punta dei Este,
é essa ala do esquerdismo que está pretendendo crescer no Brasil (apoiados
e ·nãO apoiadcs), porque o povo brasileiro, Senhor Ministro, é a geração do
presente, herdeira das gloriosas tradições do passado, preparando-se para legar
o patrimônio d'estas mesmas tradições à geração do futuro. E êste povo
brasileiro, Senhor MiniStro, ouso confessá-lo, sentiu-se traído na Conferência
de Punta de! Este (Não apoiados} sentiu-se traído e nem pense V. Ex\
inteligente e arguto como é, que êstes «não apoiados» às minhas palavras
simbolizam alguma coisa para V. Ex•, porque partem daquelas mesmas

-93-

l

pessoas que, no tempo ~o ~r!_si~~E:!~_juscellno .Kubitru;hek.. ygtªr!im __ s!la ida
""Pa'ra o Mini~té;i;;·--cf.:;··Agricultura. (Não apoiados). Como V. Ex•, nesta
o~tlsf~z:Jriês-os -~petites, dão êles, Senhor Ministro, a sensação
de que V. Ex• está .sendo aplaudido pelo plenário. Mas, Senhor Ministro,
pedi-lhe o aparte para dizer a V. Ex", primeiro, que esta Casa do Congresso,
a Câmara dos Deputados, na sua maioria, absolutamente não é contra a nação
cubana, porque não confunde a nação cubana, o povo cubano com meia
dúzi'a de tiranos que o dominam nesta oportunidade (muito be:m) e talvez
- e ai, coincide o meu pensamento com o de V. Ex• - ambos desejemos
que a nação cubana reencontre os caminhos da verdadeira vida democrática,
libertando-se dêsses tiranos que temporària.mente a oprimem. Antes de terminar, Senhor Ministro, se lhe não merece atenção o meu pedido, lembre-se
de que minha voz é de um povo que V. Ex• já representou nesta Casa,
o povo ...
O SR. ALMINO AFONSO -

Hã um pouco de exagêro nisso.

O SR. PADRE VIDIGAL ~ ... mineiro, o povo do Vale do Rio Doce
- nós, mineiros, sabemos qué não há exagêro nas minhas palavras, pois somos
um povo de formação cristã, de formação católica, Senhor Ministro, que
condena êsse estado de coisas atualmente existente em Cuba e deve exigir
de V. Ex• um pronunciamento sincero .sõbre essas tais fôrças ocultas a que
V. Ex• fêz mençã,p no seu discurso há poucos momentos. Apelo para a
sua compostura moral, apelo, Senhor Ministro, para a sua dignidade de
Ministro de Estado, intérprete da política .exterior dêste Gabinete, em exercício, que dfga a essa Casa, e através dela, com a coragem que nunca lhe
faltou, diga ao povo brasileiro quais são essas fôrças ocultas (Muito bem.
Palmas)
O SR. TENóRIO CAVALCANTI Ministro, digo eu.

Se V. Ex• não disser, Senhor

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Concedo
o aparte ao nobre Deputado Herbert Levy.
O SR. HERBERT LEVY - Senhor Ministro, ouço V. Ex•, na sua
brilhante dissertação, com o encantamento que costumam despertar seus pronunciamentos nesta Casa.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS obrigado.
-

Muito

O SR. HERBERT LEVY - Confesso, entretanto, a V. Ex•, que não
estou podendo concordar com a fulgurante dialética adotada por V. Ex• na
.sua exposição. Quero referir-me, em primeiro lugar, à perfeita validade por
todos nós reconhecida dos princípios contidos no documento preliminar lido
por V. Ex•, dessa tribuna. São princípios perfeitamente ·pacíficos. Não
configuraram, porém, o caso concreto, objeto da controvérsia de opinião em
tôrno da atitude brasileira. Ouvi V. Ex" dizer, com a maior ênfase, que
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-94não poderia a Conferência de Punta dei Este converter~se num tribunal para
julgamento de regimes. Quero lembrar a V. Ex• que não se tratava. em
verdade, de julgar o regime de Cuba, porque êste se definiu por si próprio
ao inscrever~se entre os que pregam a revolução comunista mundial para
entregar as nações tôdas ao jugo soviético. Não havia, portanto, um pr~
blema de julgamento de regimes. Por último, V. Ex<> se refere - e o far;
muito bem - ao reconhec:mento da incompatibilidade entre o c-egime cubano e
a comunidade democrática interamericana. Nesse sentido, a posição do Braail
parece~me impecável.
Da mesma foruna, a influência que tenhamos exercido
para que afastássemos a hipótese - prevista a influência armada, que aé
merece encômios da nossa parte. Ninguém pode acreditar, em sã con.s~
ciência, na eficácia da intervenção pela fõrça para resolver o problema cubano.
Entretanto, Senhor Ministro, aqui é que pairam as principais dúvidas sõbre
os méritos verdadeiros da pos:ção brasileira assumida na Conferência de
Punta dei Este. V. Ex' teve de optar .entre o que me permitirei classificar,
e justificarei em se:guida, uma sutile:z;a jurídica e o refõrço do sistema de se~
gurança coletiva estabelecido pelo consenso unânime das nações américanaa.
E foi na rorma por que resolveu essa opção que se encontram nossas divergências. Nesta matéria, Senhor Ministro, permitir~me~i citar aqui algumas
das lúcidas palavras pronunciadas em Punta dei Este pelo eminente Min:stro
das Relações Exteriores da Colômbia, Sr. José Caicedo Castilla, para que
possamos fixar o que me parece o centro da controvérsia. Diz S. Ex• o
Senhor Ministro das Relações Exteriores da Colômbia:
"Entre os princípios que queríamos defender e que defendemos
com a preservação do sistema regional americano, estão, essencial·
mentE', o da igualdade juridica dos Estados e o da não~intervenção,
e, l.Omo complemento necessário de um e de o·ttro, uma série de
processos de ação coletiva, que regulam as relações de nossos países
e entregam o poder público, não à fõrça, mas à decisão majoritária
democrática num regime parlamentarista de consultas e de determi~
nações obrigatórias, que agora não teve um malõgro sequer. Assim
considerado o processo de desenvolvimento de nosso direito ameri•
cano. não é possível compreender como alguém possa equivocar~se
ao qt.alificar a ação coletiva como uma violacão ao principio da
não-intervenção. Nossa associação foi, e é, eminentemente voluntária. E quando aceitamos a ação coletiva com determinados requi·
sitos, em circunstâncias especificas e criamos uma autoridade inter~
nacional para exercê~la, foi descartada a intervenção unilateral e
convl'rtida em ato Uícito, Tõdas as decis6es aue se adotam, por
exemplo, como o emprêgo do Tratado Interameticano de Assistência Reciproca, nada mais são do que o acata.nento de normas con~
tratuais obrigatórias. Falar em "intervenção coletiva" neste caso é
esquecer a evolução do direito internacional, a jurisprudência sõbre
esta mz.téria e as estipulações de tratados vigentes."

-95V. Ex• me perdôe pela extensão inevitável desta minha intervenção, para
melhor esclarecimento dêsse ponto fundamental:
"A Carta da Organização, constituição escrita de nosso organismo regional, consagra o principio da não-intervenção, em seus
arts. 15 e 16. f!.sses artigos são essenciais para a própria existência dr nossa associação, e são o desenvolvimento e a consagração
do principio da igualdade juridica, que é violada quando um Estado impõe sua vontade a outro de forma ilegítima. Por isso a Carta
de Bogotá não confunde, nem o poderia fazer, a intervenção com a
ação que resulta do cumprimento de um pacto de segurança coleti·
va. Assim o determina o art. 19 da Carta, qttP. destrói qualquer semelhsnça entre intervenção multilateral e ação coletiv3. A primeira
seria uma aliança ilícita na América; para ignorar os direitos de um
ou mais Estados. A segunda tende sempre a restaurar o dir<'ito
violado e a reparar a afronta feita a tôda uma organizaç,ão inter.llõ!C'io::al, •• "

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS - Permita~
me V. Ex.a roube um momento do seu aparte. Queria pedir
especialmente a atenção da Câmara para o texto que está sendo
lido pelo Deputado Herbert Levy, pois êle é básico para se com~
preender bem o quanto faltava razão para esta posição defendida
pelo eminente Chanceler. autor destas palavras que estão sendo
lidas. :É indispensável. por isto, acompanhar êste raciocínio.
O SR. HERBERT LEVY - "A seg•mda tende srmpre a restaurar o direito violado e a amparar a afronta teita a tôda uma arorganização internacional. seja em relação cem a própria associação, pela violação de compromissos multilaterais solenes, seja em
rPlação a um ou mais Estados que colocaram a defes3 de seus direitos a cargo da organização."
E mais adiante - apenas êste trecho, para caracterizar ainda melhor o
que é reacionário e o que é a defesa contra o reacionarismo, contra a imposição do mais forte:
c ... deliberar a segurança coletiva seria a tendência mais reacionária de nossa época, porque implicaria no retôrno da preponderância do mais forte ou do menos escrupuloso.»
E agora, se V. Ex• me permite, para completar o meu racioclnio e possibilitar a contestação, em melhores têrmos, de V. Ex•, aqui está o texto do
Instrumento básico da criação da Organização dos Estados Americanos, cujos
arts, 15 e 16 vou ler:
«Art. 15. Nenhum Estado ou grupo de Estados tem o direito
de intervir, direta ou indiretamente, seja qual fôr o motivo, nos assuntos

-96Internos ou externos de qualquer <outro. Bste princípio exclui não
somente a fõrça armada, mas também qualquer outra forma de inter~
ferência ou de tendência atentatória contra a personalidade do Estado
e os elementos políticos, econõmicos e culturais que o constituem.
«Art. 16. Nenhum Estado poderá aplicar ou estimular medidas
coercitivas de caráter econômico e político para forçar a vontade
soberana de outro Estado e obter dêste vantagens de qualquer natureza».
Agora, o art. 19 citado:
«As medidas adotadas para manutenção da paz e da segurança,
de acôrdo com os tratados vigentes, não constituem violação dos
princípios enunciados nos arts. 15 e 17».
Se V. Ex• me permite, para configurar o que se encontra de um lado
e o que se encontra de outro lado, e definir melhor a opção seguida por
V. Ex•, como Chefe da Delegação brasileira, aqui está o art. 25:

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS transcrição do Tratado do Rio de Janeiro.
O SR. HERBERT LEVY Tratado do Rio de Janeiro.

~

uma

t!. uma transcrição quase que perfeita do

«Se a inviolabilidade ou a integridade do território, ou a sobe~
ranla ou a independência política de qualquer Estado Americano fõr
atingida por ataque armado ou por alguma agressão que não seja
ataque armado, ou conflito extra~continental, ou intracontinental ou
conflito entre dois ou mais Estados Americanos, ou por qualquer
outro fato ou situação que possa pôr em perigo a paz da América,
os Estados Americanos, em obediência aos princípios de solidariedade
ocidental ou de legítima defesa coletiva, aplicarão as medidas e pro~
cessas existentes nos tratados».

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS- Quais são
estas medidas ?
O SR. HERBERT LEVY -

Permita V. Ex• que conclua.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS -As do
art. 8. do Tratado do Rio de Janeiro.
0

O SR. HERBERT LEVY - Exatamente. V. Ex•, como é natural,
domina totalmente a matéria. Aqui se encontra:
«Para os efeitos dêste Tratado, as medidas que o organiSIDlo de
consulta concorda em adotar compreenderão uma ou mais das seguintes:
a) A retirada dos chefes de missão.
b) A ruptura das relações diplomáticas.
c) A ruptura das relações consulares.

~
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d) A interrupção parcial ou total das rélações econonncas ou
das comunicações ferroviárias, marítimas, aéreas, postais, telegráficas,
telefõnicas, radiotelefônicas e radiotelegráficas.
e)

O emprêgo da fõrça armada.»

Veja-se, portanto, Senhor Ministro, Senhor Presidente, Senhores Deputados, a que extremos, na defesa da segurança coletiva, chegaram os Estados
americanos: o bloqueio econômico, o bloqueio de fato, de comunicações, de
transmissões e até a intervenção armada . Então, Senhor Ministro de Estado,
quando V. Ex• optou, com a negativa do nosso voto, que possivelmente
influenciou o das cinco demais nações que nos acompanharam, contra a
exclusão de Cuba do sistema interamericano, V. Ex• estava, de um lado,
enfraquecendo o sistema de segurança coletiva .••

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS
cendo~o, como sucede, quando êle é aplicado.

Fortale~

O SR. HERBERT LEVY - Permita. V. Ex• o estava enfraquecendo,
porque êle, inclusive, para se prote·ger de situações idênticas à que se configura em Cuba, país declaradamente votado a uma revolução mundial,
que pretende entregar tõdas as nações ao jugo comun:sta, organiza um pacto
de defesa coletiva da comunidade interamericana, que vai aos extremos de
admitir a intervenção armada. Estou de acôrdo com V. Ex• que seria um
desastre se chegássemos a êsse extremo. Entretanto - V. Ex• me permita
que repita - através de sutileza jurídica, porque não está expressa entre as
medidas tomadas a da exclusão do país do organismo cujos próprios princípios fundamentais êle está violando, V. Ex• então preferiu, repito, ir para
a sutileza jurídica, mas quebrando a unidade da resolução, que faria com
que se reforçasse, em benefício de tõdas as democracias, da segurança de
cada nação, o pacto de segurança coletiva. (Muito bem. Palmas)

\

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANT AS - Senhor
Presidente, em primeiro lugar, quero dizer que o nobre Chanceler
Caicedo Castilla, autor da explanação lida pelo eminente Deputado
por São Paulo, é jurista a quem muito prezo e admiro. Durante
quatro anos, fomos colegas no Comitê Jurídico Interamericano e
tenh<;> pelo seu saber jurídico todo o respeito. Entretanto. tôda
essa exposição lida pelo nobre Deputado Herbert Levy pode ser
resumida em duas frases: se o caso cubano importa numa vio~
lação dos tratados existentes, as medidas coercitivas que se to~
marem contra êle não constituem intervenção. Até aí estamos
quase que no domínio do truismo. Nada mais precisaria ser dito
senão a leitura precisamente do art. 19 da Carta, a que procedeu
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para a manutenção da paz e da segurança, de acôrdo com os
Tratados vigentes» - repito, as que sejam adotadas de acôrdo
com os Tratados vigentes - «não constituem violação dos prin~
cípios enunciados nos arts. 15 a 17». Vale dizer: do princípio
de não~intervenção. ~ tão certo isso, é tão claro, é tão óbvio,
é tão extraordinàriamente evidente que, creio, não precisamos fazer
apêlo à autoridade jurídica do Doutor Caicedo Castilla para
afirmar que esta é, sem dúvida, uma idéia perfeitamente com~
patível com o Direito. Poderíamos até enunciá~ la dêste modo:
A aplicação de uma medida de fôrça, quando prevista na lei, para
reprimir um fato que a lei condena, não constitui um ilícito.
Creio ser essa uma das bases, aliás, de tôda a construção
do ordenamento jurídico. Na ordem internacional. é assim que
isto se configura. Se alguém aplicar contra um Estado medida
dessa natureza, sem que tenha havido a violação de um Tratado
existente, há intervenção; se, porém, tiver havido violação de um
Tratado existente, não há intervenção.
Que sucedeu em Punta dei Este 1 Tive a honra de ouvir o
brilhante discurso do Ministro Caicedo Castilla. Foi o priiiJeiro
que falou na Assembléia de Punta dei Este, precisamente por ser
o Chanceler do país que con'Vocava a Consulta.
Ao terminar o seu discurso, apresentou êle, em absoluta coe~
rência com o que sustentara, os projetas de resolução aplicando
sanções contra Cuba. Que fêz êle no último dia 1 Com a mesma
coerência, e depois do debate, retirou os projetas.
Não poderemos tirar da conduta do Chanceler da Colômbia
nenhum argumento para dizer que êle, mesmo naquele caso, en~
tendia que havia sido violado um tratado existente, porque as
sanções que propunha, quando proferiu êste discurso, êle mesmo
as retirou no curso dos debates. Quer dizer, até certo ponto
esta argumentação nada mais faz do que demonstrar uma taut~
logia e de certo ponto em diante se torna inconcludente porque
o eminente Chanceler que a apresentou, um dos melhores ameri~
canistas, autor de obras de grande nomeada e representante de
um dos países de que se· orgulha a comunidade americana, retirou
suas proposições. Por que as retirou 1 Pelas suas convicções.
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Ninguém pode pensar que um Estado como a Colômbia, com a
sua independência, com a sua autoridade cultural, com a fôrça
de suas tradições jurídicas e com o pêso da sua influência política,
atue numa conferência interamericana sob outro critério que não
o da verdade, tal como a concebe sua Chancelaria. E daí não
tenho como me afastar.
O SR. HERBERT LEVY - Permita~me apenas introduzir um reparo
nessas considerações de V. Ex•. Quando usei os argumentos do nobre Chan~
celer colombiano e procedi à sua leitura, porque as suas idéias se identificam com
pontos-de~vista que também sustento sõbre a matéria, salientei a V. Ex•
inteiro acõrdo quanto a que se eliminasse aquela aplicação de penas que os
tratados facultavam, que seria até a própria intervenção armada. O Chan~
celer da Colômbia e outros representantes, conforme disse bem V. Ex•, reti~
raram qualquer proposta nesse sentido, mas mantiveram~se - e é êste o ponto
de divergência em tôrno do qual me fixei no debate com V. Ex• - no pro•
pósito lógico, conseqüente, necessário, da exclusão do Estado cubano da
comunidade interamericana.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANT AS - Isto nada
tem a ver com os artigos invocados por V. Ex"', porque não figura nem podia figurar entre as sanções previstas no Tratado do
Rio de Janeiro qualquer medida que importasse em transgressão
da Carta. Nunca se admitiria que uma das sanções previstas no
art. 8." do Tratado do Rio de Janeiro pudesse ser medida que
importasse na transgressão da Carta ou de qualquer tratado.
E creio que V. Ex."' não me dirá que a frase final do art. 8.0 refere
«quaisquer outras medidas». porque é claro isto quer dizer: «quaisquer outras medidas lícitas». porque as ilícitas, as trangressões
das Cartas, as transgressões dos tratados, as transgressões dos
compromissos internacionais nunca foram postas à disposição nem
de uma Consulta de Ministros de Estado, nem de nenhum outro
organismo, como instrumento para promover a segurança coletiva
0u aplicação da lei internacional.
O SR. HERBERT LEVY - Permita V. Ex•, mas, entre as recomendações finais do seu discurso, o Chanceler colombiano cita o seguinte: que
se examine e resolva o caso da incompatibilidade de um regime ~lítico que
voluntàriamente se colocou fora do sistema interamericano e sua continuação
cómo membro dêsse sistema, com os privilégios que êste lhe outorga e sem
sujeição às suas obrigações.

/

-100O SR. MINISTRO .SAN TIAGO DANT AS - Foi o qut!
se fêz. E a Delegação do Br~sil." como tive oportunidade de expor,
votou, a respeito dêsse àssunto, de acôrdo com o reconhecimento
da incompatibilidade e com os limites que a Carta de Bogotá tr<lçava à aplicação de uma solução.
Senhor Presidente, não quero prolongar por mais tempo a
exposição que, penso eu, já abrangeu os diferentes aspectos de
ordem jurídica e política da questão. Quero apenas fazer, perante a Câmara, pequeno retrospecto de certos comentários apresentados aos resultados da Conferência de Punta dei Este e que,
a meu ver, necessitam de breve retificação. O primeiro dêles diz
respeito ao decantado prejuízo para a execução do Programa
«Aliança para o Progresso» que poderia advir da posição tomada
pelas delegações de seis· Estados Americanos. Desejo contesta:formalmente que isso possa vir a acontecer. Em primeiro lugar,
quero render minha homenagem à Delegação (norte-americana por
não ter, em momento algum, pretendido vincular um programa de
desenvolvimento econômico à tomada de uma resolução política
como aquela de que se cogitava na Consulta. Em segundo lugar,
quero dizer que, no meu entender, a posição de independência e de
respeito em que se colocaram os Estados que vazaram a sua
opinião de acôrdo com as convicções jurídicas de suas chancelarias
não pode senão recomendar êsses Estados à consideração dos povos
com que mantêm relações no nível da mais alta dignidade. Não
houve opressão econômica em Punta dei Este. A Delegação brasileira manteve com a Delegação dos Estados Unidos o mais cordial e
o mas altivo dos entendimentos. Ê certo que em alguns setores
da opinião norte-americana menos esclarecidos pode parecer que
a «Aliança para o Progresso», representando um esfôrço econômic':l
do continente porte-americano para o desenvolvimento do Hemisfério, possa repercutir de algum modo na conduta internacioJtal
dos Estados. Mas não é isso o que pensa o Govêrno norte-americano. Não é isso o que pensam as correntes liberais daqueie
país. E onde quer que se raciocine com altivez e dignidade sôbre
êste problema, estou certo de que ninguém pretenderá que a Chancelaria brasileira, ou que qualquer outra Chancelaria americana
funde a sua apreciação jurídica e política dos fatos internacionais
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em qualquer consideração de ordem material. Pelo contrário, em
Punota dei Este, o que se reafirmou foram os princípios que inspiraram a «Aliança para o Progresso», e uma das resoluções aprovadas por 20 votos, patrocinadas precisamente pela Delegação dos
Estados Unidos, além de outras, foi a que reafirmou as bases
dessa cooperação, cooperação indispensável como medida preventiva para que possamos erradicar do nosso Hemisfério a miséria,
a doença, a ignorância, fontes em que medram tôdas as ideologias
subversivas e que debilitam verdadeiramente a estrutura democrática nacional.
O SR. TENóRIO CAVALCANTI -

Permita-me V. Ex• um aparte?

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS -

Com

prazer.

.,
~

O SR. TENóRIO CAV ALCANTI - Eminente Ministro San Tiago
Dantas, quero iniciar meu aparte com uma citação: «verdades puras professo
dizer, não para vos ofender com elas, mas para mostrar-vos onde e quando
vos ofendeis vós a vós mesmo, para que melhoreis se vos achardes incompreendido». I!: do Padre Vieira essa introdução, e foi o Padre Vidi:gal que
me insp;rou a iniciar assim, quando lançou a V. Ex• e à Câmara um r~pto
que explodiu no seio do plenário como uma bomba de efeito retardado, cuja
espoleta acaba de deflagrar para que V. Ex• citasse, com a sua autoridade
de Ministro das Relações Exterioces, e ma's, com a sua autoridade de colega,
de repr.esentante da Câmara naquele Ministério, junto ao Govêrno, o nome
das fôrças ocultas às quais V. Ex• se referiu.
Lançou o Pa.dre Vidigal
um desafio, que, enquanto não fôr respondido, deixará na consciência nacional
a penumbra de uma dúvida cruel que ficará a nos atormentar enquanto formos
Deputados. Por isso gritei do meio do plenário como o eco de uma montanha que responde ao grito do padre. Eu tenho os nomes das fõrças que
V. Ex• não declinou. Mas não quero dizê-los agora. Espero por V. Ex•.
Se V. Ex• não o fizer, peço que requeira à Mesa uma sessão seéreta para que
eu traga os nomes dos autênticos responsáveis ou dessas fõrças ocultas, respons<;iveis pelo empobrecimento do Brasil e desejosos cla continuação ou perpe~
tuação do comunismo que no Bras;] é objeto, hoje, de negócios. Queria concluir
dizendo que V. Ex• está fazendo uma brilhante, admirável exposi'ção. Ela
vem a todos encantando, mas está dividida em duas partes; uma parte chamada
negativa, e outra distorsiva. Gostaria que V. Ex•, agora, concluísse na
parte autêntica ~ e a parte autêntica a meu ver é V. Ex• dizer à Nação,
à Casa, unesmo que tenhamos de fechar as portas, para que o povo não
~&aiba, as verdades que ocorrem no Brasil, porque isto hoje ê uma espécie
.de moeda falsa; já não pode circular e não pode chegar aos ouvidos do povo.
Digo a V, Ex• o seguinte: pelo menos que não se digam os nomes, porque
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acusar numa sessão secreta para depois ir para a rua. Se a Câmara netjjar
essa sessão secreta que vou pedir com V. Ex•, se V. Ex• concordar, tenilo
o direito de ir para os sindicatos, para a praça pública, despertar a nação
da letargia em que se encontra. Quero dizer a V. Ex• apenas isto: as
fõrças ocultas começam assim. Primeiro, indústria e energia elétrica, domi~
nadas por trustes e grupos: indústria de carnes e derivados, que permite luctõs
de 200 a 300% do capital invertido; indústria do trigo, do petróleo, indústrlra
automobilística, de vidro plano, indústria da borracha, quimica, farmacêutica,
indústria de dmento, de alimentação, de montagem de veículos e máquinas,
de material elétrico, de comércio exportador, de comércio importador, trans~
porte e comunicações, indústria de empreendimentos e financiamentos.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS - Peditia
ao nobre Deputado me permitisse terminar a minha exposição,
que. é sôbre a Conferência de Punta dei Este.
O SR. TENóRIO CAVALCANTI -Mas a Conferência de Punta dei
Este foi feita em função disso. Vamos ser realistas: a indústria da publicidade
a que V. Ex~ se referiu. Agora, os nomes dos Deputados, dos Senadores,
dos :politicóides, dos antropófagos que se empanturram com o empobrecimeut<>
do povo brasileiro, os nomes dos que combatem os ladrões internos para abrir
caminho e favorecer os ladrões externos, aos quais servem com amor e
devoção, eu os citarei, se V. Ex4 quiser, quando sair da tribuna, num dos
corredores da Câmara. Mas se V. Ex• o desejar, pode dá~los porque tenho
catalogados os nomes de todos para desmoralizá~los perante a Nação e, de
uma vez por tôdas, acabar com êsse falso puritanismo responsável pela existência de uma extrema direita subversiva e uma extrema esquerda revolucto~
nária, que estão trazendo intranquilidade à Nação. Para a correção dessa
situação, invoco a cultura, a inteligência, o espírito público de V. &•.
Cite V. Ex• as fõrças ocultas que o impedem de estender melhor o seu
raciocínio ou executar a sua política de autodeterminação, se é êsse o seu
objetivo. P~ço perdão a V. Ex• pelo aparte demasia'Clo prolixo, mas •
assunto apaixona a qualquer brasileiro, e o meu coração velho de brasileiro
se inflama, se empolga e se irrita quando ouve discussões gasosas em tõtno
de casos sérios e graves, que precisam ser tratados com gravidade e seriedade.
As denúncias precisam ser provadas. A nação e o povo não suportam mais
atitudes blandiciosas e enervantes.

III

Vamos para os fatos e conte V. Ex• com minha colaboração.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS - Pediria
licença ao nobre Deputado Arnaldo Cerdeira, que conhece o
aprêço que lhe tenho, mas sinto que um assunto paralelo se está

•

A

103introduzindo numa exposição que aqui estou para fazer como
Ministro das Relações Exteriores, numa prestação de contas é o
€ongresso Nacional. (Muito bem) Queria, por isso, ater~me 1i~
gorosamente aos limites dos propósitos que justificam minha pre~
sença na tribuna. Vou pedir licença aos nobres colegas para,
durante alguns momentos, suspender os apartes, apenas para poder
pór uma conclusão nesses raciocínios e não exagerar demais a
atenção que lhes -roubo.
Permita~me

O SR. ARNALDO CERDEIRA -

apenas um minuto.

O SR. PRESIDENTE {Ranieri Mazzilli) -Atenção! O nobre Ministro
aeaba de declarar ao plenário que não llllais consentil'á em apartes, para que
possa prosseguir na sua exposição e conclui~la. S certo, também, que já
vamos com o horário avançado.
O SR. CARVALHO SOBRINHO -

g profundamente lamentável.

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) - Atenção! Peço aos nobres
Deputados não mais interrompam o nobre Ministro com seus apartes, a não
ser que S. Ex• os permita, numa outra solicitação,
O SR. ARNALDO CERDEIRA decJarar ..•

Peço licença ao nobre Ministro para

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) - Está assegurada a palavra
ao Senhor Ministro para prosseguir na sua oração.
O SR. TENóRIO CAVALCANTI - Diante da minha <denúncia, ou a
Câmara apura e me exclui do seu seio, ou não apura, e estou incompatibilizado com ela.
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) - Peço aos Senhores Depu~
tados não mais interrompam o orador, atendendo a que o Senhor M:nistro não
deseja receber apartes.
~

)
(
(
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O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANT AS - Senhor
Presidente, tôda a Câmara sabe a alta consideração que tenh(l
pelo nobre Deputado Arnaldo Cerdeira e com que pesar me privo
do seu aparte neste instêjnte. Mas se permitir que, em tôrno da
exposição que aqui vim faz.er sôbre um problema do Ministério
das Relações Exteriores, se forme um debate lateral. que pode e
deve apaixonar o plenário, certamente não poderei dar conta da
tarefa que aqui me trouxe. Só por isso peço ao nobre Deputado
Arnaldo Cerdeira que me perdoe, porque, se lhe conceder o
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V. Ex~', o estão solicitando.
Senhor Presidente, a VIII Reunião de Consulta para alguns
pode representar um enfraquecimento da unidade americana. Na
verdade, creio que nunca estivemos tão longe do enfraquecimento
e mais perto do fortalecimento do sistema . O que fortalece uma
comunidade de nações independentes é a demonstração de que
cada uma raciocina livremente, toma suas deliberações à luz: de
suas próprias convicções e, com acêrto ou com êrro, vota no
concêrto dos demais países, de acôrdo com a linha de sua inde~
pendência. Creio que nunca tivemos tantos motivos, como hoje,
de nos orgulharmos do sistema regional a que pertencemos, como
no momento em que fica mais uma vez evidenciado que as ~ações
que integram êsse sistema tomam suas determinações por conta
própria, tanto as que votam num sentido como as que adotam
posição contrária, afirmando suas próprias teses, desenvolvet~.do
seus próprios pontos~de~vista, irmanadas por um objetivo comum,
que é o de fortalecer os princípios democráticos, de lutar contra
a ação subversiva do comunismo, e eliminar os males do sub~
desenvolvimento, que debilitam a sua estrutura social. Acredito
também que muitos poderão falar, a propósito das teses jurídicas
defendidas em Punta dei Este, em sutileza jurídica e bizantinismo.
Mas_~_J?J!eito, semp..ce . .CJM.e_.t_ ipygc_?.4Q para. cQft~_r_ o. camin4o-da
!ÔrÇa, é cha~ado bizantinismo. Não terá sido essa . ~-.P!i~ira
é'"cÔ;~~~rteza· não ;erá-~ úlitma v~z. A verd~d; é -q~e o direito,
-1õllge~de ~;~ \1~- ~x~r~ício ~intele~tual, longe de constituir um arti~
fício, constitui uma fôrça que deita suas raízes na própria cons~
ciência das nações e condiciona sua existência. Quanto ao
Brasil, estou certo de que nessa Conferência a que comparecemos,
dentro de uma linha perfeita de coerência, demonstramos firmeza
de propósitos, opinião própria sôbre os problemas em que nos
cabia deliberar, mantivemcs a tradição vinda dos governos ante~
riores, procuramos honrar a tradição doe Chat1celeres que nos
precederam no ltamaraty e, acima de tudo, conseguimos afirmar
que o nosso País conhece as suas responsabilidades internacionais
e l!ão treme dia~te:não de- fôrÇas ocultas, que, ~~mo fôrças _ocultas,
nã;-conheço ·nem me interessam, mas não treme dia~te do reacio~
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serõesmãsC:é!~ªºº'3'.P.ilvia~r:Põiêttie~"êíep~Óprio- s_e desmascara nas
pãía~l=a~- e_atjtudes daqueles quE; o exprimem perante a opinião
pública: seja pelas colunas de um ou outro órgão da imprensa,
seja nó sei0 do~ l!lOvimento,s políticos. (Apoiados e não apoiados)
(Trocam-se apartes simultâneos).
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) - Atenção! A Presidência
está no comando dos trabalhos.
Peço aos Senhores Deputados que não
intervenham sem consentimento do orador e o Presidente solicita ao nobre
Senhor Ministro ...
O SR. PADRE VIDIGAL- Que se contenha!
O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) - ... que continue a manter
a sua elevada linguagem a respeito dos conceitos que está emitindo, ouvidos
pela Casa com tôda a atenção.

O SR. MINISTRO SAN TIAGO O ANTAS - A refe~
rência a essa linha de conduta não constitui ofensa a ninguém ...
Não constitui ofensa a ninguém apontar as grandes divisões
da opinião pública sabidamente existentes no País. Não
atribuí a qualquer dos meus eminentes colegas posições ou julga~
mentos que não sejam próprios de parlamentares da elevação moral
e do espírito público de quantos que se encontram nesta Casa.
Pelo contrário, Senhor Presidente, a cada um dêles rendi, a seu
tempo, as minhas homenagens, pois conheço as suas opiniões e a
coragem com que as sustentam.
(Tumulto no plenário.

O Senhor Presidente faz soar as campainhas).

O SR. PRESIDENTE (Ranieri Mazzilli) - Solicito aos Senhores Deputados que possibil:tem ao nobre Ministro que se encont:a na tribuna prosseguir
na .sua oração e ser compreendido pelo plenário.
~

l

O SR. MINISTRO SAN TIAGO DANTAS - É inútil,
Senhor Presidente, que se procure fazer crer que, da minha parte,
deixei de ter, por qualquer dos meus nobres colegas, o aprêço
e o respeito pelas qualidades patrióticas que todos aqui têm de~
monstrado. Nem consigo mesmo atinar, Senhor Presidente, por
que motivo se formou, tão inesperadamente, êste incompreensível
equívoco.
Pelo contrário, aos nobres aparteantes que me honraram com
o seu comentário contrário, a cada um dêles prestei as home~
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suas convicções. Isso prova que estamos numa democracia.
_Uma democré!fia nada mais é do que a confrontação ampla, 'e
algumas vêzes apaixonada, de pontos~de~vista e de convicções.
Dentro dêste princípio em que todos se podem defrontar de
cabeça erguida, com a plena certeza de que serão ouvidos com
respeito e de que serão acatados em suas opiniões, é que aqui
estou para expor com sinceridade e objetividade uma linha de
conduta, num determinado acontecimento inter,nacional.
Queira V. Ex. a, Senhor Presidente, exprimir também à Câ~
mara o meu aprêço por cada um dos nobres colegas que aqui me
apartearam, manifestando opinião contrária àquelas que .desen~
volvi. Compreendo as razões que os inspiram. Entendo que
elas tôdas estão na lógica mesmo da formação de correntes deopinião pública e da variedade de matizes da representação po~
pular e que não seríamos um Congresso democrático, não seríamos
sobretudo um Congresso representativo, se aqui não tivéssemos,
sentados nestas bancadas, homens que representam todo,s os co~
Ioridos da opinião pública do nosso País. Todos o têm sabido
fazer com altivez e com dignidade e todos merecem, por conse~
guinte, o meu respeito, como todos merecem o respeito do Con~
selho de Ministros que tenho a honra de integrar.
Quero dizer, Senhor Presidente, para encerrar as minhas
considerações, que estou certo de que a VIII Reunião de Con~
sulta, pela unidade de propósitos que revelou entre as nações
americanas, pelo alto nível de respeito mútuo que nela se manteve,
desde a sua instalação até o seu momento final, e pela atitude
desassombrada mantida por todos os Estados na luta contra o
comunismo subversivo e na luta em defesa da democracia e do
fortalecimento do regime democrático, há de contar entre os epi~
sódios do Pan~americanismo mais construtivos, mais produtivos
de resultados e que mais aproximaram, inclusive, os Estados, que
divergiram em algumas votações.
Muito obrigado. (Muito bem; muito bem.
gadas. O orador é cumprimentado) .
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QUI estou para apresentar ao povo brasileiro o relato objetivo
do que se passou na VIII Consulta de Ministros das Relações
Exteriores em Punta dei Este. Creio não exagerar dizendo ter
sido esta a conferência internacional que mais emocionou nos
últimos tempos a opinião pública do país. Contribuiu para isso,
em primeiro lugar, a crescente importância que assume aos olhos
do povo tudo o que diz respeito à política externa. Os homens
do nosso tempo se estão dando conta de que é através das relações
entre os povos e do comportamento dos Estados que se decidem
os destinos de cada comunidade. E por isso a política externa
é o grande tema da opinião pública do nosso tempo. Contribuiu
também para. isso o fato de que êste conflito que se encontra na
raiz da reunião de Punta del Este trouxe ao nosso Hemisfério o
grande antagonismo do mundo contemporâneo entre as potências
democráticas do Ocidente .e as potências que integram o bloco
comunista. A luta entre a democracia e o comunismo, o conflito
entre dois estilos de vida e duas concepções da ordem social
invadiu a política, tornou~se a base das reações da opinião pública
em setores os mais diversos e é natural, quando êsse conflito
ocorre nas proximidades das nossas fronteiras, quando sentimos
um caso político que o situa no nosso Hemisfério. Para os povos
reunidos nas pessoas de seus Chanceleres, não podem deixar de
estar voltados os olhos de tôdas as nações.

Aqui estou, como Ministro das Relações Exteriores do Brasil,
para fazer ao povo brasileiro .um relato objetivo do que significou
essa conferência. Devemos saber o que ali foi feito. Devemos
saber porque foi feito. E devemos também dizer o valor do que
se fêz para que possamos julgar, cada um de nós, se foi útil ou foi
inútil que os Chanceleres se reunissem em Punta dei Este. Não
tenho a menor dúvida em dizer que a reunião de Punta dei Este
apresentou resultados positivos. Devo diZ~er que êsses resultados
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excederam mesmo a expectativa de muitas chancelarias que concorreram àquela reunião, pois ela foi convocada em condições de
grande incerteza e sem que tivesse sido ouvida a palavra avisada
daqueles que desejavam antes uma consulta de alto nível entre
Ministros. entre Governos, para definir com clareza os objetivos
e deixarem entrevistos os resultados da reunião. Na verdade,
entretanto, apesar disso·, apesar da incerteza, apesar das preo~
cupações com que acorremos à Consultá, para as quais a Chance~
laria brasileira chamou a atenção de tôdas as outras, podemos
dizer que os resultados alcançados foram construtivos. Em pri..
meiro lugar, em Punta del Este, firmou~se com clareza uma po~
sição comum de todos os povos do Hemisfério em defesa da de~
mocracia e contra a ação subversiva do comunismo internacional.
S certo que já possuímos em nossas declarações interamericanas.
outras que obedeciam aos mesmos propósitos e continham as
mesmas idéias. Mas de declaração em declaração, uma evolução
se percebe. Desde a declaração 32 da Conferência Interameri·
cana até à declaração n° 1, firmada agora em Punta del Este,
percorreu~se um longo caminho.
E o que é importante assinalar
é que esta declaração de Punta dei Este materializa uma posição
doutrinária inteiramente nova nos documentos do gênero. Ela é
uma declaração de defesa da democracia e de condenação do comunismo. Mas é também uma declaração condenatória do reacio~
narismo, condenatória das atitudes puramente negativas que, sob
o pretexto de combaterem o comunismo internacional. na verdade,
combatem o progresso social e o processo revolucionário demo•
crático dos povos. Esta declaração surgiu de uma reunião a
que estiveram presentes os assessôres mais ilustres de quatro de~
legações, entre elas a do Brasil e a dos Estados Unidos. E os
seus itens finais merecem ser lidos na abertura dêste programa
porque êles situarão o povo brasileiro no espírito novo, no espírito
nôvo que presidiu à tomada de atitude dos Estados Americanos,
frente à ação do comunismo internacional.
Eis êsses itens: persuadidos de que se pode preservar a inte~
gridade da reconstrução democrática dos Estados Americanos,
ante a ofensiva subversiva comunista, os Ministros das Relações
Exteriores proclamam os seguintes princípios políticos fundamen~
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ou combater o comunismo, possam facilitar o aparecimento ou o
fortalecimento de doutrinas e métodos reacionários, que pretendam
suprimir as idéias de progressos sociais e confundir com a sub~
versão comunista as organizações sindicais e os movimentos polí~
ticos e culturais autênticamente progressistas e democráticos;
a afirmação de que o comunismo não é o caminho para a con~
secução do desenvolvimento econômico e a supressão da injustiça
social na América que, pelo contrário, o regime democrático com~
porta todos os esforços de superação econômica e tôdas as medidas
de melhoramento e de progresso social, sem sacrifícios dos valores
fundamentais da pessoa humana.

~
I

~
I

A missão dos povos e dos governos do continente na atual
geração é promover o desenvolvimento acelerado de suas economias para eliminar a miséria, a injustiça, a ,doença e a ignorância,
nos têrmos da Carta de Punta del Este; é a contribuição especial
de cada nação americana para o esfôrço coletivo, cujo objetivo
é proteger o sistema interamericano contra o comunismo: é o respeito cada vez maior pelos direitos humanos, o aperfeiçoamento
das instituições e práticas democráticas e a adoção de medidas que
representam realmente o impulso, no sentido de uma mudança
revolucionária nas estruturas econômicas e sociais das Repúblicas
americanas.
Esta foi a declaração que os Estados Americanos reunidos em
Punta del Este assinaram por vinte votos, irmanando-se tôdas na
fé nos princípios democráticos, na disposição de lutar contra o
comunismo internacional; mas também na disposição de lutar contra
as formas de reacionarismo que, sob o pretexto de combaterem o
comunismo. combatem o progresso e procuram atalhar o próprio
amadurecimento das democracias americanas. Não foi esta, entretanto, a única declaração de Punta del Este. Ao lado dela, houve
outras que apresentam aspectos positivos, no sentido da unidade
do espírito formado naquela reunião para enfrentar o problema
em tôrn~ do qual se reuniam os Chanceleres. Assim é que as
vinte nações democráticas do Hemisfério se uniram n'Uma declaração comum de que existe incompatibilidade entre os governos
marxistas-leriinistas e os princípios democráticos em que se baseia
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canos uma organização regional baseada numa Carta que lhe
serve de Estatuto- a Carta da Organização dos Estados Ame~
ricanos, assinada em Bogotá. E essa Carta, no seu art. 5°,
letra d, consagra, como um dos princípios básicos daquela Asso~
dação, que a solidariedade dos Estados Americanos e os altos
fins a que visa requerem organização política dos mesmos, com
base no exercício efetivo da democracia representativa. É por~
tanto a Organização dos Estados Americanos uma Organização
fundada nesta comunhão de idéias, e embora até hoje não tenha~
mos podido reduzir aos têrmos de um Tratado a obrigação de
cumprirmos a democracia representativa como forma de govêrno,
embora seja isto um princípio, uma aspiração, um anelo, para
o qual encaminhamos os nossos povos, e não ainda um compro~
misso jurídico, cuja falta represente a quebra de um compromisso
internacional, devemos reconhecer que aí está a base, a base polí~
'tica sôbre que se unem os Estados Americanos . E isto também
se reconheceu em Punta dei Este.
Outras medidas de caráter executivo foram tomadas em re~
lação ao regime cubano, também com o voto dos vinte países.
Assim, por exemplo, afastou~se o Govêrno cubano da Junta Inte~
ramericana de Defesa, organismo de caráter militar, que havia
sido criado por uma reunião de consulta, e que outra reunião de
consulta tinha podêres para modificar. Assim, também se rea~
firmou a confiança no programa da Aliança para o Progresso.
E assim também se proclamou a necessidade de promover em
tôda a América eleições livres, porque eleições livres representam
a forma mais perfeita, através da qual se exerce a autodeterminação
dos povos.
Não foi, porém, apenas pelo que aprovou, pelo que aprovou
por unanimidade, que a reunião dos Chanceleres teve uma impor~
tância transcendental. Ela teve igualmente importância pelo que
não aprovou, pelo que recusou, pelo que evitou. E quem não
souber comparar o que esta Conferência poderia ter sido com
aquela que ela afinal foi, não chegará a formar um juízo exato
de sua significação. É que antes de se reunir a Conferência, e
mesmo depois de instalada, quando já se apresentavam os projetos
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a aplicar, contra o Govêrno cubano, em virtude de seu alinhamento
como govêrno marxista~leninista, as sanções previstas no Tratado
do Rio de Janeiro, tratado interamericano de assistência .recíproca,
que tem por finalidade a ação. defensiva conjunta dos Estados
dêste Hemisfério, quando contra um dêles se desfecha um ataque
armado, uma agressão ou um fato concreto, que possa ser consi~
d-erado equivalente. Sem que se pudesse apontar o .fato con~
creto, sem que se pudesse indicar a agressão ou a ameaça de
agressão através de um fato determinado, pretendeu~se levar a
reunião de consulta a utilizar um instrumento poderoso, de segu.;.
rança cc.letiva, que é o Tratado do Rio de Janeiro, fazendo com
que êle servisse para a adoção de medidas coercitivas, cuja finali~
dade última, quer se queira quer não, seria a erradicação de deter~
minado regime político do Hemisfério.
Os países que mais se insurgem contra o comunismo, os que
maior fidelidade votam às instituições democráticas, votam, por
isso mesmo, porque são países democráticos, intransigente fidelidade à lei. Não podem aceitar que, na aplicação de um tratado,
os seus dispositivos sejam usados com unia flexibilidade desabusada, para fins diferentes daqueles que são. consagrados no instrumento.
Se o Tratado do Rio de Janeiro foi feito para a defesa comum
contra fatos concretos, contra ataques armados ou agressões equi~
valentes, não. pode ser usado contra um regime porque contra isso
se insurge um princípio que é básico para os povos dêste Hemis~
féria, o princípio de não~intervenção de um Estado, ou grupo de
Estados, nos negócios interno·s de um outro. E o Comitê Jurí~
clico Interamericano, em trabalho memorável em que tem pro~
curado enumerar os casos de intervenção, citou como um dêles
precisamente êste: procurar intervir num Estado para mudar o
regime político ali vigente. Nenhum Estado americano, digno
de suas convicções democráticas, poderia admitir nesta altura de
nossa evolução política que o Tratado do Rio. de Janeiro, ou a
Carta da Organização, ou qualquer outro instrumento interna~
cional, fôsse utilizado como um pretexto para se praticar uma
intervenção na área específica da soberania do Estado. Contra
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isso se insurgiram os países da América Latina, em pronunCia..
mentos sucessivos de algumas de suas Chancelarias mais respon..
sáveis. e entre elas a Chancelaria brasileira, que adotou o critério
de expor o seu ponto~de~vista com antecipação, antes mesmo de
reunir~se a Conferência de Chanceleres, em discurso pronunciado
pelo Ministro de Estado aos Chefes de Missão de Estados Ame..
ricanos acreditados no Rio de Janeiro. :esse discurso, que na
época foi criticado por muitos, que julgavam preferível que o Brasil
se reservasse para dar a sua opinião quando a Consulta já esti..
vesse aberta, tornou-se hoje um precioso ponto de referência,
porque nada melhor do que voltar a êle, nada melhor do que voltar
às suas palavras para verificar o que o Brasil condenava, o que
o Brasil pretendia votar e o que o Brasil repudiava, antes mesmo
de se iniciar a Conferência.
Aí está, nesse discurso que tenho em mão, a declaração pe..
remptória do Govêrno brasileiro de que condenaria qualquer re..
curso e sanções militares contra o govêrno revolucionário, e sa..
lientava que a ação militar, por ser coletiva, não deixaria de
caracterizar uma intervenção. Condenava também as sanções
econômicas, não só porque constituíam uma intervenção, mas tam..
bém porque eram inócuas. O comércio da América Latina com
Cuba não passava de 5,5 % do total das exportações cubanas, e
9 % das importações. E condenava o rompimento das relações
diplomáticas, porque entendia que, em face de um govêrno que
sai da prática da democracia representativa e se alinha segundo
outros principias políticos estranhos ao nosso Hemisfério, a so..
lução adequada não é o isolamento; a solução adequada é aquela
que, limitando os riscos representados pela presença de um tal
govêrno no Hemisfério, entretanto permita a convivência, pois a
convivência no mundo contemporâneo tem sido o caminho seguro
para fazer com que as revoluções populares voltem ao seio da
democracia. Basta percorrermos os exemplos que a história re..
cente nos oferece. Onde se deixou a um govêrno revolucionário e
popular uma alternativa, uma porta aberta para o mundo demo..
crático, êsse govêrno não se alinhou com as potências comunistas
e acabou ou por retornar a uma forma mais ou menos perfeita de
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uma posição favorável ao Ocidente.
Convicto de que a grande causa do conflito mundial entre
o Oriente e o Ocidente é o robustecimento do Ocidente e é a
manutenção de condições competitivas que nos permitam afastar
constantemente o perigo de uma nova guerra e manter abertas as
estradas por onde poderemos superar as grandes tensões que
ameaçam o mundo de hoje, o Brasil condenou as medidas isola~
cionistas antes mesmo que se iniciasse a conferência. Lá encon~
tramas os projetas para que essas medidas fôssem aplicadas e
não nos faltaram no Brasil as vozes que dissessem que o Brasil
se devia também perfilhar nessa posição favorável às medidas
mais extremas. Tivemos porém a ventura de ver que estas po~
sições intransigentes, tão ao paladar da opinião reacionária, foram
abandonadas uma a uma na Conferência de Punta del Este.
Não se votaram sanções militares, não se votaram sanções eco~
nômicas, não se votou o rompimento de relações diplomáticas.
O eminente Secretário de Estado dos Estados Unidos da América,
no discurso que pronunciou perante a Reunião de Consulta, não
advogou nenhuma dessas medidas.
E aquêles que as tinham
proposto retiraram~se no dia em que a Comissão Geral devia emitir
sôbre ela o seu voto. Respeitar~se o Tratado do Rio de Janeiro,
mantê~lo intacto foi uma demonstração de vitalidade do sistema
interamericano, de respeito pelos princípios jurídicos que nêle se
encarnam, e por ventura nessa omissão está um dos aspectos mais
construtivos da reunião que acaba de realizar~se.
tl: verdade que em tôrno de uma questão dividiram~se os
Estados Americanos. Não em tôrno da incompatibilidade entre
um regime marxista~Ieninista e os princípios democráticos do sis~
tema interamericano. Em tôrno dessa incompatibilidade houve
um ponto-de-vista unânime: as vinte nações democráticas do Hemisfério votaram a respeito de modo uniforme. Que conseqüência,
porém, extrair desta incompatibilidade 1 Esta Carta dos Estados
Americanos não contém nenhum artigo que preveja a expulsão
ou a suspensão de um Estado do seio da Organização. Diz
como se adquire a condição de membro. mas não fala na perda
coercitiva desta condição. Quer isto dizer que um Estado membro,
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poderá ser afastado em caso algum ? Não. A Carta não dispõe
sôbre o processo de eliminação. E o que o Direito Internacional
nos ensina é que quando um organismo internacional não prevê,
com uma norma própria, o modo de eliminação de um dos seus
membros, a maneira de alcançar êsse resultado é a reforma da
Carta. Tal qual numa sociedade onde não existam normas con~
tratuais para eliminação de um sócio, porque aí o que se terá de
fazer é reformar o contrato sodal. E muito mais, quando ao
invés de uma sociedade privada sujeita às leis internas do país,
se trata de uma organização internacional. cujos princípios esta~
tutários não podem ser interpretados ampliativamente, pois tudo
que não esteja aqui pactuado está reservado pela soberania dos
Estados membros. O caminho portanto estava indicado, era o
art. 111 da Carta, que prevê a sua reforma. E por que não se
quis seguir êsse caminho ? Por que aquêles que desejaram aplicar
ao Govêrno cubano o remédio da exclusão, não quiseram seguir
o caminho da reforma da Carta ? Porque a reforma da Carta
envolve um processo determinado de elaboração. Esta elaboração
termina nos congressos dos Estados que devem dar a sua ratifi-cação ao ato :de reforma. O que a Delegação brasileira impugnou
no tocante à exclusão do Govêrno cubano da Organização foi
que se violasse a Carta de Bogotá. E sua posição não foi isolada
porque ao lado dela se alinharam Estados que representam a
grande maioria da população, a grande maioria da renda, a grande
fôrça da cultura da América Latina. Alinharam~se a Argentina,
o Chile, o México, o Equador, a Bolívia. E estas nações que
se uniram às demais na proclamação contra o comunismo internacional e na defesa da democracia entenderam que era do seu
dever permanecerem intransigentes na defesa de uma arma que é
a grande arma das nações militarmente fracas . Essa arma é a
intangibilidade da norma jurídica. Ai dos países militarmente
fracos que consideram a norma ,jurídica um instrumento de so~
menos importância sôbre o qual podem concluir transações. Em
primeiro lugar não seria o atual Govêrno do Brasil, não seria o
atual Ministro das Relações Exteriores que iriam arrastar o nosso
país a uma atitude em desmentido flagrante com os antecedentes
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da nossa política internacional. Porque se há uma tradição que
tenhamos, se há uma tradição que mereça o respeito de todos,
inclusive dos nossos adversários, é a tradição de colocarmos o
direito como regra suprema para tôda a conduta do Estado.
Jamais o Brasil se afastou dêsse princípio e não se afastou em
Punta dei Este. Enfraquecemos com isso a unidade dos Estados
americanos 7 Certamente não. Acredito antes que a fortalecemos
porque provamos ao mundo que as nações dêste Hemisfério formam
uma organização regional de Estados verdadeiramente livres.
Somos sócios uns do·s outros. Mantemos o direito de discordar
e não comprometemos nesta discordância, nem um minuto, seja a
unidade dos nossos propósitos, seja a cordialidade dos nossos
empreendimentos .
Posso dizer ao povo brasileiro que me ouve que a Delegação
brasileira e a Delegação norte~americana mantiveram em Punta dei
Este as melhores relações de cordialidade, de respeito mútuo e de
cooperação e ouso acreditar que depois de nos havermos mantido
fiéis a um ponto~de~vista que havíamos anunciado antes da Con~
sulta, que havíamos comunicado às demais chancelarias e de que
não nos afastamos, estamos mais unidos do que nunca aos países
nossos aliados e nossos amigos porque todos sabem o que significa
hoje a nossa aliança, a aliança de um Estado verdadeiramente
independente e cônscio das suas responsabilidades, que usa o seu
poder nacional para tomar as decisões que lhe competem e que
leva a sua contribuição, positiva e altiva, à construção de uma
obra comum. Não posso passar sôbre êste ponto sem render aqui
as minhas homenagens ao Presidente da nobre Nação argentina.
O presidente Frondizi enfrentou no interior do seu próprio país
uma crise política severa, em conseqüência da admirável atitude
tomada por sua delegação em Punta dei Este. E vale a pena
ouvir as suas palavras, estas palavras que extraio de tantas outras
do seu memorável discurso. Depois de rememorar o que ali
se passara, conclui êle : «As Delegações de seis Estados, Brasil,
México, Chile, Equador, Bolívia e Argentina, fundamentaram sua
abstenção numa vital consideração de ordem jurídica. A reunião
de chancelaria convocada como órgão de consulta não tem fa~
culdade para excluir o govêrno de um Estado membro da Orga-
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tados em vigor. Quero assinalar que êste é um ponto de direito
absolutamente claro, tanto mais sólido quanto é fato que o direito
internacional, que resolve questões vinculadas à soberania dos
Esta.dos, só admite interpretações restritivas. Estas razões jurí·
dicas não são meramente formais. Tôda a tradição jurídica de
humanidade civilizada descansa sôbre o princípio de que não há
penas sem leis e de que ninguém po-de ser julgado a não ser em
virtude de lei anterior ao fato do processo. Afastar-se dêsse
conceito fundamental é incorrer na mais flagrante arbitrariedade.
Renunciar a êste princípio equivale nas relações humanas - a
adotar a lei da selva». Não poderíamos concordar em que, contra
os nossos pontos-de-vista longamente decantados na história e nos
arquivos das nossas chancelarias, fôsse .o nosso voto robustecer
uma unanimidade a que propositadamente se dava o nome de decisão política, como que a indicar que não era uma decisão jurídica.
Que motivos levaram tantos Estados americanos a tomarem tal
atitude ? Em primeiro lugar respeitaremos a conceituação que
cada chancelaria deve ter do que é a verdade jurídica segundo
ela própria. Não nos cabe julgar as opiniões dos países rtossos
irmãos. Cabe-nos, pelo contrário, respeitá-las como queremos que
êles respeitem as nossas, mas não podemos esquecer que em
grande parte esta exclusão de um govêrno, sem autorização prévia
na Carta e omitindo o processo regular de sua reforma, respondeu
a objetivos de politica interna e à satisfação de determinados
ângulos da opinião pública nacional, a determinados setores mais
intransigentes do parlamento, da imprensa, de determinadas correntes de opinião. Nem por isso eram motivos que pudessem
assumir o caráter de uma norma de conduta universal. O Brasil
defendeu, pelo contrário, uma posição que foi considerada por
muitos, em determinado instante, utópica, porque' mostrávamos que
a incompatibilidade entre o regime cubano e o Hemisfério deveria
ser resolvida através de um Estatuto de obrigações negatívas adotadas pelo processo da mediação. Essa solução pareceu a muitos
irrealística, mas é uma grande satisfação para a Chancelaria Brasileira, verificar que os maiores comentaristas internacionais dos
nossos dias, entre os quais merece uma posição destacada o grande
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comentarista norte~americano, Walter Lippmann, escrevendo sõbre
os trabalhos de Punta dei Este, consideraram tõdas as fórmulas
ali apresentadas inadequadas, para dizer num determinado instante
(leio o artigo do Sr. Walter Lippmann, de 24 de janeiro do cor~
rente ano) : «o primeiro passo a dar será a formação de uma base
jurídica para a contenção de Castro, assim como afirma o Brasil».
E em seguida vem êle indicando as características da proposta
brasileira. Proposta que o Brasil apresentou com o propósito
construtivo de fazer frente a um perigo comum e que, se não pros~
perou nessa Conferência, teve pelo menos o mérito de impedir que
prosperassem soluções menos sensatas ~ afinal, há de permitir um
dia que se encontre o caminho correto para colocar o problema
cubano em têrmos não de isolamento, não de erradicação, mas de
limitação e de convivência.
Quero dirigir finalmente ao povo brasileiro, ao encerrar esta
exposição, algumas breves palavras, de avaliação dos resultados.
Acredito que o balanço dessa. Conferência foi positivo para todos
nós; foi positivo para o Brasil, que deu em primeiro lugar uma
demonstração de coerência, pois sustentou na Conferência, do
ptimeiro ao último dia, a posição que o seu Ministro do Exterior
havia anunciado aos Chefes de Missão dos Estados Americanos.
Foi positivo para o Brasil, porque demos uma demonstração de
firmeza. Aquilo que nos pareceu ser a posição correta, aquela
que correspondia às nossas tradições jurídicas e à nossa com~
preensão do sistema americano, nós a assumimos e mantivemos
inalterada até o final. E foi também uma posição de respeito,
porque o melhor fundamento da amizade é o respeito mútuo. Não
nos afastamos dos Estados Unidos nessa Conferência. Pelo con~
trário, dêle nos aproximamos, porque aumentamos ain-da mais
o cabedal de respeito, que tem sido o melhor fundamento para
as relações entre os dois países. Foi também positiva para a
América, po·rque demonstrou a unidade dos povos americanos na
defesa da democracia. Demonstrou a sua confiança nos métodos
de combate contra o comunismo, baseados na luta contra o sub~
desenvolvimento económico e contra a miséria, e condenou formal~
mente os processos reacionários de luta contra êle. Foi também
positiva para a América, porque dessa Conferência o princípio
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de não-intervenção e de autodeterminação dos povos saiu intacto,
não se cometeu nenhuma intervenção, não houve infração de qualquer natureza ao princípio de autodeterminação. E nem mesmo
esta exclusão, .em tôrno da qual não se chegou a unanimidade,
representou prõpriamente uma solução definitiva, porque na preocupação de evitar a agressão frontal aos têrmos da Carta, o que
se aprovou afinal em Punta dei Este foi mais a decisão de excluir
do que o ato da exclusão.
Sei que o Ministro das Relações Exteriores sofreu no curso
dessa Conferência alguns momentos de severa crítica e de dura
incompreensão. ~ para isto que existe o homem público. ~ para
levar adiante aquilo que co·nstitui realmente a vontade de seu povo
e o pensamento do seu país, sem hesitar di<~mte da incompreensão,
sem temer sequer diante da injustiça. Mas não posso deixar de
abrigar-me à sombra de um precedente ilustre, porque mesmo
para os que se dispõem a enfrentar friamente o cumprimento do
dever, é sempre de um grande confôrto moral sentirem atrás de
si um exemplo que os enc;:oraja. Não posso deixar de lembrar
Ruy Barbosa, na Conferência de Haia, em 1907, certamelnte
o maior certame internacional, quanto à intensidade com que se
projetou na opinião pública do nosso país. O maior êxito da
diplomacia brasileira - Ruy Barbosa, viu-se na contingência de
sustentar na tese crucial daquela Conferência, que era a criação
de um Tribunal Permanente de Arbitragem, uma tese de ordem
jurídica contra a qual se colocavam os Oito Grandes da época.
Tratava-se da igualdade entre os pequenos e os grandes Estados.
Ruy Barbosa defendeu o princípio da igualdade contra aquê}es
que pretendiam uma fórmula de participação desigual. E houve
um momento em que o nosso grande embaixador naquele certame
enfrentou a dura, a difícil situação de se ver seduzido a votar
vencido, contra todos os outros Estados . Neste momento faloulhe a voz da Chancelaria brasileira, expressa não por outro senão
pelo Barão de Rio Branco, nesses têrmos inesquecíveis: «Agora
que não podemos ocultar a nossa divergência com a Delegação
norte-americana, cumpre-nos tomar aí, francamente, a defesa
do nosso direito e o das demais nações americanas».

....

-

.-.

~-

~-

''

,

121-

:Sstes são os antecedentes da diplomacia brasileira. :É dentro
dessa linha imperturbável, dessa linha ininterrupta de obediência
ao direito de intangibilidade dos Tratados, das Normas e dos
Princípios que hoje, como ontem, em Punta dei Este, como em
qualquer outra das nossas grandes Conferências do passado, atuou
e atua o ltamaraty.

...

DECLARAÇÃO FEITA EM REUNIÃO DO CONSELHO DA
OEA, PELO DELEGADO DO BRASIL, EMBAIXADOR
ILMAR PENNA MARINHO, EM 14 DE FEVEREIRO
DE 1962
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Delegação do Brasil, consoante declarou o Ministro San
Tiago Dantas, em Punta dei Este, reconhece que a adesão deliberada e permanente a uma ideologia política que contradiz e combate o organismo continental engendra incontestàvelmente uma
situação de incompatibilidade, cujas conseqüências jurídicas não
podem deixar de ser tiradas. Uma das tarefas mais delicadas
e mais frutuosas desta Conferência - acrescentou o Ministro San
Tiago Dantas - consistirá precisamente em estudar o alcance
dessas incompatibilidades e os modos legais próprios a sancionálos. O Estado que se afasta dos fins e dos princípios sôbre os
quais se funda a comunidade dos estados democráticos do Hemisfério ;deve aceitar que se proponha, a seu respeito, a adoção
de outras obrigações negativas ou de limitações. Na realidade,
as obrigações são indispensáveis à manutenção do sistema interamericano de segurança e à salvaguarda das instituições e dos governos que ficarão, assim, fora do alcance das infiltrações subversivas ou ideológicas, as quais constituem, aliás, uma forma
qualificada de intervenção. Todos sabemos que, de acôrdo com
a Carta de Bogotá, para que um Estado faça parte do sistema
interamericano é necessário :
1.0 }
ricano;

que êle gecgràficamente pertença ao Continente Ame-

2.") que êle, conforme estabelece as alíneas d, k e l do
art. 5.0 , tenha a organização política com base no exercício efetivo
da democracia representativa.
Resulta, assim, que sem pertencer ao Hemisfério americano
e sem organizar-se com base no regime democrático representativo,
um Estado não pode participar, na qualidade de membro, do
sistema interamericano. Se um Estado, portanto, que já pertence
à comunidade regional, adota, como forma de govêrno, o sistema
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marxista~leninista, êle cria, ipso facto, uma situação incompatível
com o sistema interamericano. Não há dúvida que, havendo o
Govêrno cubano declarado, espontânea e oficialmente, que o seu
país adotou o sistema marxista~leninista, êle se colocou numa po~
sição político~jurídica incompatível com o sistema regional a que
pertencia antes. A Delegação do Brasil jamais procurou negar
essa incompatibilidade inequívoca e indiscutível entre um Estado
americano que adota o regime marxista~lenínista e o sistema con~
tinental. Todavia, o simples reconhecimento dessa incompatibi~
lidade não autoriza, nos têrmos da Carta de Bogotá, do Tratado
do Rio de Janeiro e do Direito Internacional americano positivo,
a exclusão de um membro da OEA, pelo fato de ter êle, oficialmente, adotado o regime marxista~leninista. Direi mesmo que,
ao contrário da Carta das Nações Unidas, a Carta de Bogotá não
prevê, em nenhuma hipótese, a exclusão de qualquer membro. Portanto, sem o estabelecimento· prévio de uma processualística espe~
cífica dêsse gênero, a exclusão não tem amparo jurídico e constitui
uma ilegalidade em relação ao que os Esta:dos Americanos con~

vencionaram como legal, uma ilegitimidade em face do que estabeleceram como legítimo e uma arbitrariedade frente ao que estipularam como «não arbitrário». Com a Resolução n.o 6 os Estados americanos legislaram fora da Carta e criaram paralela~
mente a ela um perigoso direito consuetudinário, fundado em fatos
contingenciais, em circunstâncias políticas e não em textos de direito hemisférico. Não poderíamos legalmente expulsar Cuba ou
qualquer outro membro sem criar, antes, o pressuposto jurídico
dessa expulsão, já reformando a Carta, já firmando um Tratado
da mesma fôrça, obrigatória e normativa, que o Tratado do Rio
de Janeiro. :Ssse Tratado poderia, em têrmos precisos, estatuir
normas de conduta democrática para os Estados Americanos e
cominar penalidades para aquêles que infringissem essas normas,
quer ao adotarem o regime marxista~leninista ou quer ao consagrarem qualquer outro sistema totalitário da direita ou da esquerda.
Um diploma internacional dêsse tipo teria, inclusive, a vantagem
de impedir que, encorajada com o perigoso precedente cubano, a
OEA, se venha arrogar, mais tarde, o papel de fiscal da situação
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política de cada país americano, Violando, dessarte, OS pnnc1p10S
fundamentais de não~intervenção e autodeterminação dos povos.
A luz dessas considerações, a Delegação do Brasil dará todo seu
.apoio ao que foi convencionado em Punta dei Este, em prol da
defesa e segurança do Continente, mas lamenta declarar que, du~
rante as reuniões dêste Conselho, se absterá de votar quaisquer
providências que venham a ser adotadas, com base nos §§ 3. 0 e 4. 0
da Resolução 6, por julgar, como ficou dito acima, que não existe
nos Tratados Interamericanos vigentes, qualquer norma jurídica
específica que as autorize e legitime.
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DISCURSO DO SENHOR ARTURO FRONDIZI,
PRESIDENTE DA REPúBLICA ARGENTINA
NA CIDADE DO PARANA, ARGENTINA,
EM 3 DE FEVEREIRO DE 1962
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R~pública

AIS uma vez devo
ao povo da
para reti
ficar conceitos fundamentais de política externa do país. :Sstes
conceitos são conhecidos pelo povo. Mais ainda, o povo está
plenamente identificado com êles, porque não foram impro..
visados nem inventados. Agora êles se vêm gestando ao longo
de tôda nossa história, desde os primeiros dias de maio e ainda
desde antes, quando a população de Buenos Aires expulsou o
invasor, nas jornadas da Reconquista de 1806. Esta história,
aprendemo-la na escola, na universidade, nos institutos militares.
Seus heróis não dormiram num leito de rosas. Combateram e
morreram pela liberdade da sua pátria, pelo diieito do povo de
escolher o regime de govêrno que achasse mais conveniente para
desenvolver sua personalidade no mundo daquela época.
Proclamaram e defenderam êsse direito contra tôda pretensão
estri:..nha de tutelar a jovem República, nascida entre as violentas
sacudidelas da guerra contra a metrópole e das lutas intestinas.
Assim desafiamos o bloqueio de Buenos Aires pelas grandes
potências dirigentes da Europa, fustigamos compatriotas sinceros
que queriam remediar a anarquia interna com a implantação de
uma monarquia presidida pelo estrangeiro e preferimos a desordem
da·Hberdade à ordem imposta de fora. Nas escolas da República,
em nossos lares crioulos, pais e mestres nos ensinaram a reve~·
rendar os heróis que conquistaram no càmpo de batalha e nas
emprêsas revolucionárias a autodeterminação do povo argentino.
:Sste direito revolucionário de independência e soberania,
frente ao direito divino que invocaram as grandes monarquias co~
loniais, é o fundamento da vida autônoma da comunidade americana, ao longo e ao largo do continente de Washington, de Bolívar
e de San Martin. A comunidade americana articulou êste direito
essencial em sucessivos tratados e constituições, em tôda a longa
e fecunda trajetória do direito internacional americano. A essên-

134cia dêste direito americano e seu objetivo prático mais evidente
foi a preservação da autodeterminação nacional, da independência
e soberania de nossos povos, frente às potências européias que,
nos haviam colonizado, e frente a tôda nova tentativa de domi~
nação estrangeira. :É, em síntese, o direito que resguarda a li~
herdade do fraco, frente ao poderoso. Tanto os Estados da
Federação norte~americana como as novas repúblicas da América
espanhola consideraram indispensável consagrar e preservar o direito de autodeterminação e não~intervenção, como a coluna indis~
pensável da unidade do Hemisfério e da liberdade dos seus inte~
grantes.

~

O direito internacional americano, elaborado em tôrno da autodeterminação, não é uma formulação abstrata que se possa deixar
de lado, por razões contingentes ou de urgência. Não é um meio,
mas um fim. :É a razão mesma da independência nacional, sua
qualidade essenc\al e inseparável, na qual descansa integralmente
a noção da soberania. O Estado que abandona a norma jurídica
internacional, que renuncia parcial ou totalmente, mesmo que
seja de forma transitória, à vigência absoluta do direito, expõe~se
para sempre à fraqueza da sua própria soberania.
Os Estados que não possuem suficientes cânones para se
oporem à superio,ridade material das grandes potências, não
possuem outra arma que a fôrça ética do direito para reclamar
a solidariedade internacional. Os Estados que se apressam a
solapar ou vulnerar o direito em nome de necessidades políticas,
circunstanciais - por urgentes e justificadas que estas sejam abandonam. para sempre, a única arma que possuem para res~
guardar sua própria integridade. Abrem um precedente funesto
que justifica qualquer arbitrariedade ulterior, fundamentada em
razões semelhantes de conveniência política. Em outras palavras,
implantam o discricionarismo da fôrça, em lugat" da verdade permanente da lei.
Não creio necessário insistir nestas verdades elementares para
esclarecer a consciência do nosso povo. Nós. argentinos, leva.mos no sangue a noção da liberdade e do respeito à norma jurí~
dica, tanto na ordem interna como na ordem internacional.
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A nação argentina não se afastou jamais da norma jurídica, nem
sequer quando suas armas vitoriosas puderam impor ao vencido
a lei do mais forte .
Frente à intriga e à violência do comunismo internacional que
ameaça a nossa própria existência na América, não se pode empregar qualquer expediente como o de violar a lei internacional,
que é a única couraça que nos protege.
Censuram aos governos das seis nações americanas que na
recente Conferência de Punta dei Este se negaram a esquecer os
preceitos categóricos dos estatutos legais da Organização dos
Estados Americanos e os princípios básicos da autodeterminação
e da não-intervenção. A conduta internacional de qualquer país,
grande ou pequeno, é um atributo essencial de sua soberania e
encerra conseqüências tão graves que não pode ser analisada senão
em profundidade. A Delegação argentina à reunião de Punta
dei Este não improvis~u sua gestão nem atuou ao vai-vem dos
acontecimentos. Foi intérprete de uma doutrina argentina e americana que tinha sido elaborada ao longo de muitos anos e provada em árduas experiências.

~'
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Encarou a sua intervenção ajustando-se estritamente às instruções que dera o Poresidente da Nação ao Ministro das Relações
Exteriores, numa carta em que está escrito: «Apesar de não ter
ainda recebido o projeto do discurso que Vossa Excelência deverá
pronunciar na Reunião de Punta dei Este, desejo vos adiantar
que o mesmo deve corresponder às idéias políticas fundamentais
acêrca das quais conversamos, momentos antes de vossa partida
para o Uruguai e, sobretudo, ajustar-se aos projetas de resolução
que se encontram em seu poder, o qual constitui em tôda a sua
extensão o corpo inalterável das instruções com que conta a Delegação argentina.

I
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Como vos disse verbalmente e o reitero agora por escrito,
devemos ser absolutamente claros e precisos. Apesar da guerra
fria e dos interêsses egoistas, que por trás dela se escondem,
apesar das reiteradas tentativas de penetra~ão que realiza
o comunismo internacional, cabe a nós, os argentinos, deixar claramente estabelecido que o que se está discutindo na América não

-136é a sorte de um caudilho extremista que se declara a favor de
uma ordem política, que nada tem que ver com a realidade de
nossos povos, senão o futuro de um grupo de nações subdesen.;.
volvidas que se decidiram livremente a ascender a nív~is mais
altos de desenvolvimento económico e social. Se essa soberana
decisão não é respeitada; se se a pretende ocultar ou distorcer
éom o jôgo ideológico dos extremismos, então sim, o mal será
difícil de conjurar; um continente inteiro se convulsionará poli~
tica e socialmente.
A Argentina está absolutamente segura de que êste é o único
ponto~de~vista válido do problema e ao qual se deverá retroceder
irremediàvelmente, se se comete agora algum êrro. Nós sabemos
por experiência própria, pela experiência intrínseca de nosso povo
a quem não confundiram nem as provocações da extrema~esquerda
nem as aventuras da extrema~direita» .

I
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Esta foi uma carta naturalmente secreta como o são os do~
cumentos, porém, hoje, a divulgo ao País e à América. E ao pé
desta carta está o nome do Presidente da Argentina.
Um povo que, sendo nacionalista e cristão, sofreu e vem so~
frendo as privações de um rigoroso programa de estabilização e
desenV>Vlvimento, encarando com indiferença as promessas das esquerdas, sabendo que ·está sendo resguardada a soberania nacional
e afirmando reiteradamente a continuidade de. um desenvolvimento
económico, com legalidade democrática e com paz social.
Dêste povo argentino, que é parte do povo latino~americano,
somos devedores agora e sempre. Por êle queremos salvar a
unidade do sistema interamericano e por êle nos absteremos de
votar sanções que possam vulnerar o princípio de não~intervenção
e que irritarão mais ainda as condições políticas atuais e que se
prestarão à continllação mais agressiva das ·ativídades dos extremistas de esquerda ou direita.
Na devida emergência, a Argentina apreciou o caso cubano
como se devem aprecia·r todos os fatos que colocam em jôgo o
mecanismo jurídico da comunidade internacional, ou seja, como
um fator que exige por um lado o condigno tratamento do fato
em si, e por outro lado o fortalecimento da lei internacional e da
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solidariedade americana, como ulterioridade permanente e construtiva.
O direito não se satisfaz com a mera explicação de suas
normas ao caso que está sendo submetido a juízo. :É mister que
a sentença seja apta para a ocasião, mas ao mesmo tempo, é mister
também que seja apta para confirmar e reforçar a virtude permanente da norma aplicada .
Estávamos dispostos, e assim o demonstramos durante os
debates e na votação, a repudiar a intervenção ilegítima do comu~
nismo na América e a declarar - como fizemos - que o Govêrno
de Cuba, na medida em que subordina seu comportamento nas
relações hemisféricas ao bloco de nações comunistas, adota uma
posição incompàtível com o sistema americano, e que justifica nos
fatos sua exclusão dos órgãos do mesmo, embora o povo de Cuba
e Cuba como nação que é, e que permanece, não possa nem deva
ser confundido com um govêrno que representa o transitório.
Mas a reunião de Chanceleres, convocada como órgão de consulta, não está autorizada a excluir o govêrno de um Estadomembro, conforme os estatutos e tratados em vigor.
As delegações de seis Estados (Brasil, MéxicQ, Chile,
Equador, Bolívia e Argentina) fundamentaram sua abstenção
nesta vital consideração de ordem jurídica. Quero assinalar que
é êste um ponto legal absolutamente claro, tanto mais sólido quando
o direito internacional. que resolve questões vinculadas à soberania dos Estados, só admite interpretações restritivas. Estas
razões jurídicas não são meramente formais. Tóda a tradição
jurídica da humanidade civilizada descansa sôbre o princípio âe
qúe não há pena sem lei, de que nada pode ser julgado sem estar
conforme a uma lei anterior áo fato, ao processo. Afastar êste
conceito fundamenatl, é incorrer na mais flagrante arbitrariedade.
Renunciar a êste princípio, equivale, nas relações humanas, a
adotar a lei da selva. E equivale, nas relações internacionais,
a um estremecimento da soberania .
. E.q~iv11le a pôr a integridade das nações à mercê das decisões
políticas e· das conveniências circunstanciais de outra nação ou
de. um grupo de nações. O Govê.rno argentino atuou em Punta
dei Este com a mais estreita fj~idade aos princípios que regem
i'
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-138sua conduta no plano nacional. Quando a ordem interna estêve
ameaçada, pela subversão, a sabotagem, o terrorismo e o aten~
tado contra as pessoas e os bens, negamo~nos sistemàticamente
a responder à violência com a violência, ao crime com o crime.
Pusemos em movimento o mecanismo legal ordinário e os processos de exceção que prevê a Constituição Nacional. Quando
consideramos que havia lacunas ou deficiências nas leis vigentes,
projetamos novas leis e as submetemos ao Congresso.
Procedemos de igual maneira no acêrto de antigas controvérsias do Estado argentino com cidadãos e emprêsas do exterior
do país. Aplicamos a lei e respeitamos os compromissos contraídos, inclusive quando sua aplicação contrariava os interêsses
do fisco. Assim reconquistamos o respeito do mundo para nossa
nação. Erigimos o reinado incondicional da lei ainda nos casos
em que nos defrontamos com conspiração antinacional, intriga
internacional do comunismo e dos monopólios e a criminosa ativi~
dade de perigo·sos desajustados sociais e políticos.
Sustentamos a intangível vigência do direito americano em
Punta dei Este. Com isso, não quisemos aprovar a conduta do
Govêrno cubano, que qualificamos dura, categoricamente, e que
representa de maneira exata a antípoda do processo democrático
e cristão, que nós argentinos estamos consolidando. Quisemos,
sim, defender tôda a América do perigoso precedente de vulnerar, ainda num caso isolado,. os princípios permanentes do di~
reit•o internacional, que a Argentina tem contribuído tão grande~
mente a elaborar. Consideramos que os princípios de não-inter~
venção e de autodeterminação dos povos são os únicos capaz;es
de resguardar a soberania dos estados, especialmente das nações
pequenas do Hemisfério.
A história demonstrará que as nações que se negaram a
infringir êsses princípios salvaram a inviolabilidade da América,
frente a qualquer eventualidade futura de agressão franca ou
encoberta. E quando se aplacarem as paixões e a impaciência
dêstes dias, os mesmos que não escutaram a serena advertência
que essa atitude significava reconhecerão que ela respondeu aos
mais altos e permanentes interêsses da liberdade e da soberania
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das nações americanas. Repito, com absoluta convicção, que a
conduta internacional do govêrno corresponde exatamente à sua
gestão na ordem interna. Presido um Govêrno que faz respeitar
a ordem, que protege a~ propriedade e estimula a iniciativa privada,
que garante as liberdades democráticas e acata a :vontade popular,
que preserva a concepção cristã dos direitos humanos e não
tolera diminuição alguma da soberania nacional.
Na defesa total dêsses princípios estão comprometidas minha
honra e minha vida. A honra e a vida de um governante que
não permitirá jamais um govêrno títere.. :aste govêrno aspira a
uma única recompensa: o respeito do seu povo. E aspira a ser
digno dos sacrifícios que está realizando êsse povo para con~
quistar sua efetiva independência e assegurar o bem~estar moral
e material de todos os habitantes do país.
Não seríamos dignos dêsse povo se negociássemos ou
nássemos a sua soberania.

decli~

O povo argentino está vencendo as sucessivas batalhas da
sua libertação. Os frutos visíveis do seu esfôrço, unidos ao
claro instinto nacional que o distingue, o determinam a apoiar
- com crescente firmeza demonstrada nas cifras dos últimos
romícios - a obra do Govêrno e a sua insubordinável conduta
internacional. Na medida em que o povo triunfa, os políticos
que não confiam nêle se ofuscam e se lançam desesperadamente
a provocar a quebra de uma legalidade democrática, na qual estão
definitivamente derrotados. Qualquer pretexto resulta útil para
provocar o derrocamento do govêrno constitucional.
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Eu assumo a responsabilidade de denunciar perante o povo
êsses políticos, que se apresentam como apóstolos da democracia
no âmbito mundial, mas que estão empenhados em acabar com a
democracia da sua própria pátria. Agitam o fantasma da su~
posta claudicação do govêrno ante o comunismo, com o único
e oculto propósito de implantar uma ditadura no país .
«Aliá ellos» nos seus planos liberticidas. Como argentino,
porém, tenho a ·obrigação de assinalar essa confabulação que
tem por objeto criar o .clima do mêdo e da tirania. O que não
se atrevem a expor no curso limpo e aberto do comício, êsses

-,,

''""''"';W..,.

.,_.

"--,~-

-140políticos, o destilam na «trastienda» antidemocrática da conspi~
ração. Sabem que se consultam o povo, o povo repudiará os
políticos frustrados e os aventureiros ressentidos que conspiram
contra os mais altos e dignos interêsses e ideais da sua pátria.
Estão conspirando contra a legalidade constitucional, precisamente
quando essa legalidade se afiança na República e se faz respeitar
no mundo.
Estão dispostos a lançar a nação no. caos, precisamente quando
a nação está dando o salto definitivo para a sua grandeza.
As futuras gerações marcarão a fogo o nome dêsses políticos,
inimigos da união e da grandeza do seu próprio país. Não. nos
equivoquemos, porém, ao definir êsses agentes do caos. :Sles não
se movem somente na defesa das suas posições políticas ameaçadas
ou das suas ambições pessoais. Respondem a um quadro mais
amplo e sinistro: a conspiração mundial dos elementos .reacio~
nários que se opõem à libertação e ao desenvolvimento dos nossos
povos, porque preferem mantê~Ios na sua condição colonial. Prova
de que essa conspiração responde a um comando unificado é que
repetem seus argumentos em diferentes latitudes: certos órgãos
de opinião argentinos acusam o nosso Govêrno de ser instrumento
da diplomacia brasileira; alguns diários do Brasil acusam o seu
Govêrno de marchar ao vai~vem da .diplomacia argentina.
Nos próprios Estados Unidos, certa imprensa acusa de
apaziguamento ao presidente Kennedy, e também o acusa de
c~onsiderações exageradas às posições da Argentina, Brasil e
México. Em tôdas as partes, a mesma dialética confusionista, a
mesma ofuscação, as mesmas calúnias.
Não é o povo norte~americano o motor dessa conspiração
internacional contra o desenvolvimento e a soberania da América
Latina.
Os arquitetos dessa conspiração mundial são certos interêsscs
agressivos, os mesmos que combateram Franklin Roosevelt até
a sua morte, os mesmos que se burlam da concepção idealista e
autênticamente democrática do jovem presidente dos Eatados
Unidos; os monopólios que o ex~Presidente EisenhOIWer, na sua
mensagem de despedida, em janeiro do ano passado, denunciava

141como ameaças à liberdade e ao processo democrático do povo
norte~americano.

Ésses setores reacionários conspiram para minar a confiança
dos norte-americanos nas suas instituições e no seu govêrno. e
conspiram com seus agentes diretos ou indiretos nos países da
América Latina, para animar a insurreição contra os governos
nacionais que lutam pela dignidade e independência dos seus
povos. Compreendo os móveis dêsses grupos da reação internacional. E o povo argentino também os compreende, e sabe
que aquêles que se prestam a secundá-los, acreditando servir à
causa da liberdade no mundo, enganam-se profundamente porque
na realidade servem à destruição da liberdade de sua pátria.
Bsses políticos equivocados são em nosso país, uma minoria
e estão ofuscados. Se devo porém enfrentar uma situação de
perigo para a dignidade da República, hei de morrer na defesa
dessa dignidade. Que não fique dúvida alguma dessa determinaçãõ.
Não sou apenas o Presidente constitucional dos argentinos.
Sou um homem do povo, que tem o orgulho de pertencer a êle, de
pertencer a um povo que não quer ser traído nem entregue.
O povo argentino, guiado por Deus,, prosseguirá sua marcha
inelutável para a sua felicidade e sua grandeza. Nessa marcha
o acompanharei sempre, sem mêdo nem jactância. Sem renúncias
nem impaciências. Dêle tenho recebido sempre inspiração e fé.
Com o povo, sinto-me amparado e seguro, porque o povo argentino
não renuncia nem retrocede jamais.
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LIDANDO COM CASTRO ( *)
WALTER LIPPMANN

A Conferência dos Ministros das Relações Exteriores americanos no Uruguai não concluiu seu trabalho ao ser escrito êste
artigo. Ademais, está sendo escassamente divulgada neste país
e, por conseguinte, talvez decorra algum tempo até que possamos
chegar a uma conclusão informal sôbre a mesma .
Mas não 'é cedo demais para diZJer que está sendo criado aqui
um p3drão artificial e enganador para julgar o que está sucedendo.
Com demasiada freqüência as questões em Punta dei Este são
tratadas em têrmos de ganharem ou perderem os Estados Unidos.
Se a condenação de Castro fôr muito severa e acompanhada de
uma ruptura geral de relações diplomáticas e comerciais, ganhamos; menos do que isso será de certo modo uma derrota.
Isso é, creio, uma visão muito simples de um grande e extremamente difícil problema, inteiramente sem precedentes, na história
dos Estados americanos. O problema é como conter. e isolar as
intervenções revolucionárias de Castro, como desviar o Govêrno
cubano da sua tentativa de tornar-se um completo satélite de
Moscou, como convertê-lo num bom membro, digno de confiança,
do sistema interamericano.
Isso não será feito por palavras fortes numa resolução. Pa~
lavras fortes nunca detêm qualquer revolução. É quase certo -tue
não pode ser feito pela ruptura de relações diplomáticas n·i!.Ste
Hemisfério. Quanto mais Cuba se integrar no sistema sino-soviético, tanto mais usará as vias dêsse sistema para outros Estados ,
( *)
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-146Não pode ser feito por um embargo comercial geral. Porque
80 % do comércio de Cuba é agora com o bloco comunista e o
resto com o México, o Canadá e a Europa Ocidental. O comércio de Cuba com os outros Estados americanos é insignificante.
Devemos lembrar que Castro não é tão dependente do Hemisfério Ocidental como Trujíllo.
Não hã razão válida para clamar que fomos derrotados porque
os maiores países na América do Sul não querem vo.tar em favor
de sanções que produziriam grandes manchetes nos Estados
Unidos, mas não poderiam ter efeito substancial e decisivo no
regime de Castro. Então, que poderá ser feito que valha a
pena?
A primeira coisa a fazer é, como o Brasil tem estado argumentando, estabelecer uma boa base jurídica para a contenção de
Castro. O direito hemisférico existente foi elaborado por homem,
que estavam pensando na Segunda Guerra Mundial. na ameaça
que surgira de uma conquista nazista ou fascista da América do
Sul. Se êsse fôsse o perigo atual, e houvesse real perigo de um
estabelecimento militar soviético em Cuba, êsses velhos tratados
ainda seriam muito úteis. Mas o direito existente não é dirigido
com exatidão contra os métodos da «guerra fria» e precisa ser
muito «esticado» para enquadrar as relações econômicas de Cuba
com a União Soviética, ou os agentes e infiltradores de Cuba na
América do Sul.
Hã tôda razão para pensar que podemos elaborar, .:.om a
ativa assistência dos grandes países da América do Sul, uma declaração de direito hemisférico que enquadre o problema de Castro.
Com um direito tornado mais amplo e mais claro, podemos
movimentarmo-nos, com o consentimento geral, para mganizar
um mecanismo interamericano no qual tomaríamos parte ativav para
descobrir e enfrentar os agentes de Castro neste Hemisiério.
Ademais, embora não possamos bloquear Cuba, podemos estabelecer vigilância por mar e por ar e, sem violar o espaço aéreo
cubano, podemos observar de perto a situação militar em busca
de sinais de intervenção soviética ativa. Para isso. provàvelmente,
será melhor que algumas relações diplomáticas sejam mantidas.
Isto seria uma política geral de contenção, a ser executada

-147de modo paciente, persistente e ativo. Há uma alternativa para
ela, que seria para os Estados Unidos ocupar Cuba, derrubar
Castro e estabelecer um Govêrno do nosso agrado . Há muitos
entre nós que se inclinam para êsse curso de ação. Se isso fôsse
feito, haveria, de início, considerável regoz~jo e entusiasmo entre
aquêles que não vêem além da excitação do momento.
Uma vez, quando os sinos das igrejas estavam badalando em
Londres para celebrar o início de uma guerra, um estadista que
se opusera à guerra disse: «Hoje estão badalando os sinos .
Amanhã estarão torcendo as mãos . »
Uma ocupação dos Estados Unidos em Cuba teria conseqüências enormes e de longo alcance. Conquanto haja pessoas
que simulem pensar que não existe essa coisa que se chama opinião
da humanidade, ou que um respeito correto por ela não é viril,
o clamor pelo mundo afora seria tremendo. O sistema interamericano seria pulverizado. Independentemente do que acontecesse ao próprio Castro em Cuba, o castrismo, fundido com o
anti-ianquismo, faria furor pelo Hemisfério.
)
E nós, enquanto isso, nos teríamos envolvido numa luta de
guerrilhas sustentada de fora de Cuba. Seria como a gueaa
britânica na Malásia, como as guerras francesas na Indochina e
na Argélia. Não há base razoável para supor que a intervençao
em Cuba poderia ser uma operação breve, rápida e nítida. N>io
poderia ser assim. Seria uma complicação duradoura.
Acreditando nisso, em que a intervenção seria uma calamidade, não posso ver outra alternativa senão uma política de con-·
tenção vigorosa e alerta.

CASTRO E O CASTRISMO ( *)
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O problema de Castro é como enfrentar um regime hostil sem
usar a fôrça miiitar para derrubá~ lo. Os Ministros das Relações
Exteriores em Punta dei Este têm estado à procura do comêço
de uma solução para êsse problema . Castro não tem simpati~
zantes declarados nem, com tôda certeza, simpatizantes e susten~
táculos genuínos entre os Governos das Repúblicas americanas .
Mas tem havido importante divisão de opinião quanto ao que se
deve e pode fazer em relação a êle.
A divisão, como aprendemos, é entre as Repúblicas que ficam
às margens das Caraíbas, em face de Cuba e, com a especial
exceção do México, os grandes países da América do Sul., que
estão muito longe por mar e terra das perturbadas Caraíbas.
Aventuro~me a supor que essa geografia explica as dife~
renças teóricas entre as posições chamadas suaves e durás na
Conferência. Os países das Caraíbas, que a dotaram a linha dura,
estão fisicamente ao alcance de Cuba. As distâncias por mar e
ar são bem curtas e é bastante fácil para os revolucionários de
Castro infiltrar-se em países em tôrno das Caraíbas, contra~
bandear armas para bandos locais rebeldes entre os mesmos .
Mas os países da América do Sul, que estão separados de
Cuba, nas Caraíbas e pelas montanhas andinas, pelas selvas e pelo
grande território do Brasil, não estão diretamente ameaçados pela
intervenção armada. Para êles o perigo de Castro vem em primeiro lugar da sua lenda.) como o «Robin Hood» que roubou aos
ricos para ajudar os pobres.
(*)

1962.

\,

Traduzido do «New York Herald Tribune», de 30 de janeiro de

-150Castro envia propaganda e agitadores à parte meridional da
América do Sul. Utiliza facilidades diplomáticas, se tem relações
diplomáticas e, se não as tem, usufrui das facilidades das nações
européias e asiáticas que simpatizam com êle. Mas tôda essa ati~
vidade é de pouca importância comparada com a lenda do cas~
trismo, a lenda de que Castro é o amigo dos pobres.
O grupo «suave» de Governos agiu como o fêZJ não porque
deseje ajudar Castro, nem porque receie encolerizá~lo, mas porque
sabe que as lendas não são destruídas por adjetivos fortes. A
lenda não seria dissolvida rompendo as relações diplomáticas e
levando Castro inteiramente às atividades clandestinas. A lenda
não seria destruída por embargos econômicos, especialmente porque
Cuba não tem comércio importante com a América Latina.
Do nosso ponto~de~vista, teria sido uma calamidade se tivés~
semos forçado a decisão a ponto de, com apoio da parte mais
fraca da América Latina, desprezarmos a opinião da parte mais
forte. Teria sido uma calamidade ganhar tal vitória porque des~
pedaçaria o sistema interamericano, com duas vêzes mais de latino~
americanos em oposição· a nós do que conosco.
O de que realmente precisamos, e talvez tenhamos conse~
guido. é que uma maioria relevante dos nossos vizinhos americanos
decla"re claramente que Castro e o castrismo são hostis ao sistema
interamericano. Quando se alcançar isso, a questão prática do
que fazer com Castro não se decidirá por palavras ou sanções,
mas por meio de contra~espionagem coordenada e conjunta, neste
Hemisfério. Essa contra~espionagem deve ser predominante~
mente uma operação secreta a fim de identificar e frustrar agentes
subversivos. Não pode ser feita com uma banda de música e
uma câmara de televisão, mas sõmente mediante entendimentos
· em estreita cooperação entre os Governos.
A contra~espionagem efetiva pode fazer frente às interven~
ções de Castro neste Hemisfério·, mas não pode, nem pretende,
enfrentar sua lenda, o castrismo. A contra~espionagem não sal~
vará as ditaduras torruptas que ainda perduram, como não salvará
as democracias incompetentes. E, embora deva haver contra~
espionagem para nos certificarmos de que Castro sõmente se ocupa
de seus próprios problemas em Cuba, isso não substitui o que a
Aliança para o Progresso prometeu fazer.
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RUPTURA CONTRAPRODUCENTE ( *)
TRISTÃO DE ATHAYDE

Ninguém pode duvidar do espírito altamente democrático do
Presidente da Venezuela, o velho lutador pela liberdade e alto
espírito que é Rómulo Betancourt. Respeitamos o seu ato político
rompendo relações diplomáticas com Cuba, mas tomamos a liber~
dade de divergir do mesmo. E de formular votos para que nem
o Govêrno brasileiro nem qualquer outro Govêrno latino~ameri~
cano siga o seu exemplo. Quem conhece as tendências direi~
tistas do atual Presidente da OEA, o Embaixador Zulueta, da
Colômbia, não se surpreenderá se estiver a estas horas traba~
lhando intensamente para que se faça a reunião proposta pelo
Peru e apoiada pelos Estados Unidos, e nela se chegue a con~
clusões que representem de fato uma renúncia ao princípio de não~
~intervenção.

~
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O melhor meio de manter o regime cubano - evidentemente
não democrático, no sentido autêntico da expressão e onde as
liberdades políticas foram até hoje suprimidas em benefício ou
pretexto da revolução social a ser feita sem demoras parlamentares
ou pluripartidárias - o melhor meio de mantê~lo dentro do sis~
tema pan-americano não é, seguramente, o de lançá~lo nos braços
do totalitarismo soviético. E· tôda ruptura de relações levará a
êsse resultado. Estaríamos, pràticamente, fazendo aquilo que
nominal ou mesmo realmente estamos querendo impedir, isto é,
a exportação latino~americana da revolução tipo fidelista.
Devemos todos procurar manter relações com o regime
cubano precisamente porque não aprovamos os seus aspectos tota~
litários, mas aprovamos as reformas realmente sadias que esteja
operando, como diz o Deputado belga católico Schryver, nos seus
sensacionais artigos em Le Monde. Schryver é uma personalidade
internacional do movimento democrata-cristão, da mais alta qua~
lidade iLtelectual e moral, que me impressionou profundamente na
(*)
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lo.nga conversa que aqui travamos há poucos anos, quando seu.
filho era Secretário de Embaixada e freqüentou o Centro Dom
Vital.
A política da ruptura de relações diplomáticas é sempre ou
quase sempre contraproducente. A situação difícil, por exemplo,
em que se encontram hoje no Extremo Oriente os Estados Unidos
para resolver o caso da China, proveio da curta visãQ de Dulles,
rompendo com a China continental e apoiando a China naciona~
lista, que é uma verdadeira ficção, que subsiste apenas· enquanto
os Estados Unidos mantiv·erem o seu apoio financeiro e militar.
Ou então quando Formosa fôr independente, o que é a única solução racional para o caso. A política da Inglaterra, que nunca
rompeu com Mao Tsé-Tung foi, como sempre, muito mais inte~
ligente.
Por que não hão de as nações latino-americanas, no caso
de Cuba, seguir o exemplo da Igreja Católica? Nenhuma potência internacional foi mais ferida pelo totalitarismo fidelista do
que a Igreja. Especialmente porque não sofreu perdas materiais
nem políticas, mas perdas morais e espirituais, perseguições,. expulsões de sacerdotes, fechamento de escolas pelo monopólio
estatal da educação e outras misérias do fanatismo anti-cató1ico
do grupo detentor do poder. E no entanto a Igreja não rompeu·
relações com Cuba. Ali mantém o seu Núncio. Exatamente
para defender os católicos contra o fanatismo e a vingança ou o
ressentimento contra atividades políticas acaso reacionárias de
alguns elementos do clero ou do laicato. f: precisamente para
defender a democracia que tôdas as nações democráticas da
América devem continuar a manter relações com Cuba; e se esforçarem por mantê-la dentro do· sistema interamericano.
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A ARMADILHA (*)
TRISTÃO DE ATHAYDE

Embora a resolução aprovada pela maioria das nações ameri~
canas, em Punta del Este, não tenha concluído pela intervenção,
o que seria o fim do sistema democrático. interamericano, concluiu
pela expulsão de Cuba da OEA. Isto é, pelo isolamento.
Foi menos do que pretendiam os reacionários de todo o Con~
tinente, ou mesmo do que desejaria a opinião pública norte~ameri~
cana, justamente ressentida com a histeria antinorte~americana de
Fidel Castro, - mas ainda foi o bastante para que êste saísse
vitorioso da Conferência de Consulta. Pois o interêsse visível de
Fidel Castro era o de ser expulso do sistema pan~americano, a fim
de fazer jus a um apoio mais substancial do planêta totalitário,
de que se tornou satélite, depois que deixou de ser satélite dos
Estados Unidos. A União Soviética vem carregando Cuba às
costas, como quem carrega paradoxalmente um saco de açúcar ...
amargo. Começara há tempos a demonstrar sua impaciência.
A invasão do ano passado, apoiada pelos Estados Unidos, veio
reforçar a posição do barbudo· ditador em face dos seus protetores
a Leste.
~

Mas o fardo começou de novo a pesar demais; e a apregoada
comunista no Continente, a traz.er ao bloco so~
viético conseqüências contraproducentes, isto é, um reforçamento
da posição dos Estados Unidos e das fôrças anticomunistas do
Ocidente. Fidel Castro precisava de um novo acicate no flanco
do urso soviético. Nenhum melhor pretexto do que a Reunião de
ConsuÍta, provocada pela Colômbia. Era precisamente a oportu~
ponta..de~laJnça
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e mais histérico do que nunca, nas vésperas da abertura da Con~
ferência, foi tomado como uma fanfarronada. Era, ao contrário,
uma armadilha. E a maioria dos países americanos caiu como um
patinho ..
Quanto mais maltratado fôsse pelo «sistema interamericano»,
mais probabilidades teria Fidel Castro de ser bem tratado pelo
«sistema marxista~Ieninista». Nada tendo a perder do lado do
nosso Continente, onde já doze nações haviam rompido relações
com o seu país, o ditador comunista só tinha interêsse em ser
frontalmente desapoiado pelas Américas, para poder então
acolher~se, mais à vontade, sob as asas do bloco sino~soviético.
Foi precisamente isto que a maioria das nações americanas fêz
com o regime fidelista. Fizeram exatamente o que êle queria.
Entraram, em cheio, no seu jôgo, que é um jôgo sabidamente
maquiavélico, para o qual os fins é que justificam os meios.

...

A Fidel Castro só duas soluções não convinham: a inter~
venção militar, pois bem sabe que dificilmente a União Soviética,.
e muito menos a China, iriam à guerra «por Cuba» . Limitar~se~
iam a dar ao exilado ou fuzilado, todo o apoio moral e um lugar
no Panteon dos «heróis soviéticos». . . A intervenção militar,
portanto, não servia ao plano «fidelista». Não lhe serviria tam~
pouco uma solução de censura mo·ral ou de preservação da se~
gurança do continente, contra o imperialismo não apenas imper~
tinente, mas decididamente expansionista e perigoso, do ditador
das Antilhas.
A solução que serviria aos planos de manutenção e expansão
do seu regime foi precisamente a que lhe ofereceram as nações
americanas, embora por uma escassa maioria, de que felizmente
não participaram as grandes democracias latino~americanas, nem
o Brasil, nem o México, nem a Argentina, nem o Chile.
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PONTA DE LESTE? (*)
TRISTÃO DE ATHAYDE

Compreendo perfeitamente a opinião pública norte~americana,
no caso de Cuba, como compreendo a dificuldade insuperável do
Govêrno de Kennedy em não ceder à sua pressão. O naciona·
lismo norte~americano é tão forte como o de qualquer outra nação
moderna. Pois, como se sabe, um dos grandes paradoxos dos
nossos tempos é que o universalismo crescente dos nossos dias
coincide com o crescente desenvolvimento do espírito nacionalista.
Nos Estados Unidos como em qualquer outra nação moderna.
E de modo particular, bem o sabemos, em tõdas as nações latino~
americanas.

f

Ora, os Estados Unidos e a sua opinião pública (que, num
país autênticamente democrático como êles são, conta decisiva~
mente) · se acham, com carradas de razãav ressentidos e irritados
com as sistemáticas e histéricas acusações totalmente infundadas
do ditador cubano. De modo que a atitude do Govêrno Kennedy,
em Punta dei Este, só podia ser no sentido da firmeza e mesmo
da dureza, sob pena de ser imediatamente repudiado pela opinião
pública. E isso em um ano de eleições e quando os r~publicanos
tudo estão fazendo para voltar ao Poder. Ora, quem decide as
eleições, num país democrático, é sempre o eleitorado independente.
E êsse, mais que qualquer outro, é extremamente sensível aos
arranhões na dignidade nacional. E Fidel Castro, cônscio das
costas largas dos seus novos protetores, tem excedido todos os
limites.
( *)
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156Se lamentamos a decisão de Punta dei Este, embora tivesse
podido ser ainda pior, é que estamos· em condições de Julgar com
friez\a, por estarmos longe do ambiente norte~americano, e no
local é difícil julgar desapaixonadamente. No entanto, lá mesmo
não falta quem o faça. E acima de todos a sua voz mais auto~
rizada em matéria de política internacional (e mesmo de política
nacional), Walter Lippmann. Não foram, naturalmente, as
agências telegráficas que nos transmitiram seu admirável e recente
artigo, apoiando a tese sustentada pelo Brasil e pelo México em
Punta dei Este. Foi a leitura do próprio W a'-Shington Post, e .o
resumo transmitido por corre1pondente não oficial e publicado no
«Jornal do Brasil», de 26 de janeiro. O grande articulista, nesse
artigo, adverte a opinião pública norte~americana «contra a ati~
tude simplista e imediatista, em face de Punta dei Este, reduzlindo
o resultado da Conferência a uma derrota ou a uma vitória dos
Estados Unidos» . Apóia a posição do México e do Brasil, que
reuniu afinal sete votos, e propõe três medidas básicas: «contenção
e isolamento do intervencionismo castrista no Continente; detenção
do processo de satelização cubana e reintegração de Cuba no sis~
tema interamericano) como membro bona fi'de». E com isso con~
dena: «resoluções de fraseologia contundente, sem efeito, ou do
rompimento com Cuba ou do embargo econômico, que teria efi~
cácia duvidosa». Mais uma vez se coloca Walter Lippmann como
uma das maiores figuras do pensamento político moderno.
E, quando sabemos o estado de tensão em que se encontra a
opinião pública norte~americana, sua posição é de uma coragem
que merece a nossa mais completa admiração.
Infelizmente, não foram êsses os conselhos que prevaleceram
em Punta dei Este. E, como ontem, acreditamos ter deixado bem
claro, que só Fidel Castro saiu ganhando da malograda Conferência.
Obteve o qu~ queria. Reforçou sua posição junto ao bloco sino~
moscovita. Recebeu um novo balão . de oxigênio, quando o da
invasão já se estava esgotando, que lhe permitirá sobreviver por
meses ou mesmo anos. E continuará vendendo à União Sovié~
tica o seu açúcar por preços elevados ...
Alegremo~nos, apenas, com que a sombra de Rio Branco,
neste ano do cinqüentenário de sua morte, tenha mais uma vez

I

I

.;I

-157inspirado o nosso ltamaraty a assumir uma atitude de indepen~
dência e de bom senso, no interêsse do «sistema americano».
E esperemos que a nova vitória do barbudo ditador caribeano não
lhe permita sobreviver, por muito tempo, não apenas à inabilidade
dos seus adversários, mas ainda mais de perto aos '>eus próprios
maquiavelismos. E que Punta dei Este não tenha vindo ainda,
paradoxalmente, reforçar a ponta do Leste, que o barbudo di~
ta dor representa em face do Continente Americano ...

t

O BRASIL EM PUNT A DEL ESTE ( *)
BARBOSA LIMA SOBRINHO

. Estou entre os que aplaudem a atitude do Chanceler San
Tiago Dantas, o que vale dizer do próprio Gabinete de Ministros,
na Conferência de Punta dei Este. Recuso~me, entretanto, a inter~
pretar essa atitude como apostasia do Sr. San Tiago Dantas,
em face de suas posições anteriores. Não me parece também que
deva ser entendida como rompimento com os Estados Unidos.
Parece~me que foi, apenas, uma afirmação de quem se resolve a
pensar pela própria cabeça, em face de companheiros, ou de amigos,
que deixaram de lado as inspirações da inteligência ou da razão
para obedecerem a ressentimentos ou paixões de natureza pessoal.
A questão formal veio em apoio dos que estavam preocupados,
mais do que tudo, com as conseqüências da expulsão de Cuba
da família americana. Conter os poderes da Organização dos
Estados Americanos, nos limites exatos da Carta de Bogotá, é
um serviço prestado a todos e uma garantia insubstituível para os
países que não estão em condições de fazer uma política de poder.
Tanto mais quando, nas organizações regionais, o capítulo das
sanções não pode deixar de obedecer às próprias regras da ONU,
que proíbe caregõricamente decisões coercitivas, que não tenham
passado antes pelo crivo e pela aprovação do Conselho de Segu~
rança da Organização Universal. Os organismos regionais, dentro
da ONU, são instrumentos de pacificação e de concórdia, para
solucionar dissídios e não para criá~ los ou agravá~los.
( *)

Transcrito do «Jornal do Brasil», de 1 de fevereiro de 1962.
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da competência do órgão de consulta, para a aplicação de pena~
lidades não previstas na Carta de Bogotá, focalizou outra questão
não menos relevante: a da utilidade da exclusão de Cuba do
Organismo Regional. Tudo leva a crer que, quando os Estados
Unidos cortaram a cota de Cuba no mercado açucareiro americano.
como represália contra a nacionalização de indústrias ianques no
pais de José Marti, havia a convicção de que essa medida reduziria
Cuba à capitulação. voltando atrás na sua intrépida política de
emancipação econômica. Parecia impossível que Cuba vivesse
privada do mercado americano. E o resultado aí está: a medida
americana impeliu Cuba no sentido de sua integração no bloco
soviético, por fôrça de uma opção que a própria necessidade
impusera.
Diante dêsse exemplo. caberia perguntar, antes de tudo, que
utilidade poderia ter a expulsão de Cuba da OEA. Quanto mais
afastada da convivência americana. tanto mais terá Cuba que se
refugiar no bloco soviético. Se ninguém tem o desejo de empurrar
a manivela de contacto. na deflagração de uma nova guerra
mundial, e logo de uma guerra atômica, o que é mais inteligente
é não quebrar vínculos, que permitem maior presença dos Estados
americanos dentro do território de Cuba.
O Brasil acaba de reatar relações diplomáticas com a URSS.
Como se poderia compreender que se manifestasse agora contra
Cuba ? Seria pelo fato de se tratar de um pais americano ou,
antes, pela circunstância de que a URSS possui fôrças muito
mais significativas do que as de que pode dispor a nação de Fidel
Castro ? Por que os Estados Unidos não começam uma guerra
santa contra a Sibéria, que está mais perto do Estado do Alasca
do que está Cuba do Estado da Flórida? Ou devemos levar nossa
solidariedade aos Estados Unidos, até o ponto de adotar seus
ressentimentos em face de medidas que Fidel Castro utilizou
contra os capitais americanos ?
Examinada sob êsse aspecto, a atitude do Brasil, em Punta
dei Este, nãa foi um serviço a Cuba, que nada tem que perder
fora da OEA. Parece~me que o Sr. San Tiago Dantas se esforçou
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-161para ver se, com a sua luminosa inteligência, conseguia levar os
Estados Unidos ao realismo político, que é um terreno infenso
aos a tos contraproducentes. O Brasil lutou contra a acumulação
de erros, que se desdobrarão em dificuldades maiores, de futuro,
para os próprios Estados Unidos e para o seu glorioso povo, que
nós outros, brasileiros, costumamos distinguir da cupidez, da vio~
lência e da brutalidade que caracterizam a influência da W all
Street.

DEPOIS DE PUNTA DEL ESTE ( *)
BARBOSA LIMA SOBRINHO

O desacôrdo não me parece ter sido profundo, entre. os países
que compareceram ao encontro de Chanceleres, em Punta dei Este,
ressalvada, é claro, a posição de Cuba. A tese de que a adesão
de qualquer membro da OEA ao marxismo~leninismo é incompa~
tível com o sistema interamericano foi aprovada por unanimidade:
20 votos contra 1, que foi o de Cuba. Poder~se~ia, aliás, per~
guntar se a OEA pretende levar essa decisão ao conhecimento
da ONU, para que se estenda a outros países, ou se vai deixar
que se confine ao domínio da própria OEA. Na ONU, prevalece
o sistema da coexistência pacífica dos regimes antípodas, dentro
de uma inspiração que vem dos 14 princípios de Woodrow Wilson.
Vamos ter, assim, a compatibilidade dos dois regimes numa orga~
nização e a incompatibilidade na outra, que é apenas uma depen~
dência da primeira.
Mas a Assembléia de Punta dei Este não se restringiu a
essa declaração de princípios. Foi mais longe, aprovando, dessa
vez por 14 votos contra 1 e 6 abstenções, uma conclusão no sentido
da exclusão de Cuba de qualquer participação no sistema
interamericano.
Os exegetas sutis não acharam como apoiar a expulsão de
Cuba no texto da Carta de Bogotá. Para isso seria preciso alterar
a própria Carta, o que exigiria uma reunião plenária da entidade
e o processo das ratificações legislativas, demoradas e problemã~
ticas. Assim, Cuba não poderia ser expulsa e, na verdade, não
(*)

Transcrito do «Jornal do Brasil», de 4 de fevereiro de 1962.

-161foi expulsa: Os Chanceleres de Punta dei Este se limitaram a
exduí~la

«de tôda participação nos órgãos de organismos do sistema interamericano enquanto subsistirem as condições que impõem
essa resolução». S o que se lê no projeto de resolução capitaneado
pela Colômbia e que. na essência, prevaleceu pelo voto de 14
membros da OEA. Excluir ou privar de participação enquanto
persistirem as condições atuais, (isto é, enquanro Batista não voltar
ao Poder em Cuba, êle ou os grupos económicos que o controlavam) não chega realmente a ser expulsão; será, antes, uma
suspensão. penalidade não prevista na Carta de Bogotá. Temos,
assim, e para comêço de conversa, uma infração daquele princípio
de direito, incorporado à legislação universal, o de que não existe
pena sem lei anterior que a estabeleça: Nulla poena sine lege.
Em Punta dei Este, criou~se uma pena de suspensão, impondo~a
ao Govêrno de Cuba, por fôrça de atos anteriores à própria
reunião dos Chanceleres.
Mas o que surpreende mais que tudo é que Cuba não foi
prõpriamente expulsa. Deixaram~na dentro da OEA. Para outros
efeitos, ela continua a integrar a OEA. Mas não poderá exercer
os direitos correspondentes a essa situação. Se a OEA não se
sentiu com poderes para expulsar Cuba, como os achou para
expulsar os direitos correspondentes a um membro da OEA ? O
artifício não disfarça a ilegalidade da decisão.
E não apenas a ilegalidade. Também inocuidade. Cuba há
muito se afastou da OEA. A exclusão ou suspensão votada não
altera coisa alguma na situação presente, pois que as relações
diplomáticas e políticas continuarão, através da ONU. E se se
conseguiu alguma coisa em Punta dei Este, foi apenas despres~
tigiar a OEA e comprometer a Aliança para o Progresso. Antes,
a OEA não incluía o Canadá; hoje, não conta com o Canadá e
Cuba, o que vale dizer que se restringe ainda mais seu âmbito
de ação, como organismo internacional, dentro da ONU, que
representa hoje maior número de nações do Hemisfério do que a
própria OEA. A Aliança para o Progresso renuncia ao sentido
de programa continental de desenvolvimento econômico, para apa~
recer como instrumento da ação política do Departamento de

-165Estado . E quando se pensa nos
correr dos debates de Punta del
arrastaram, não se pode fugir à
passa de uma espécie de claque

votos que se transformaram, n<P
Este, e nos argumentos que os
conclusão de que a OEA nãodo Departamento de Estado.

A palavra de ordem, depois de Punta dei Este, para os países;
realmente ciosos de sua independência, terá que ser a de que pre~
cisamos dar maiores poderes à ONU. Vamos, também, meditar no
exemplo do Canadá, que tem experiência e juizo, e não quis, por
isso mesmo, inscrever~se na fila da mendicância internacional, à
espera dos dólares que sobrem dos banquetes alheios.

~

OVOS PAN~AMERICANOS (*)

A procura de 'Uma fórmula para isolar Cuba
distraiu os latino~americanos dos seus próprios pro~
blemas.

r

Refletidas nos espelhos deformantes da Conferência de Punta
del Este, as Repúblicas latino~americanas apresentaram imagens
estranhamente achatadas de si mesmas. Durante dez dias de árduo
trabalho, a partir de 22 de janeiro, os Ministros das Relações
Exteriores da Organização dos Estados Americanos se reuniram
nessa agradável cidade balneária uruguaia para conversar sôbre
Cuba. A turbulência de sociedades distintas e efervescentes foi
obscurecida pela finalidade unilateral da reunião; o único aspecto
de si mesmos que dezenove países latino~americanos de imensa
variedade e ciosa individualidade foram convidados a revelar foi
o grau da sua boa~vontade em fazer um enérgico gesto de desa~
provação dirigido ao Dr. Fidel Castro.
Quanto aos propósitos da Conferência, as Repúblicas latinas
foram rudemente classificadas em ovos duros e ovos moles em outras palavras, as que insistiam por completo rompimento com
Cuba e as que viam pouco senso ou utilidade em tal passo. Na
noite de têrça~feira, depois de uma prolongada e intensa discussão
sôbre a redação e alcance da proposta, a Conferência aprovou,
pela exata maioria de dois terços exigida, uma fórmula concilia~
tória que, sendo parcialmente dura e parcialmente suave, não
agradou muito a ninguém. Garantiu a liberação dos Ministros
da sala de espelhos, mas deixou a impressão que êles teriam agido
melhor se nunca se houvessem aventurado a nela entrar.
( ") Tradução de um artigo da revista «The Economist», de Londres,
de 3 de fevereiro de 1962.

-168A fórmula (uma entre várias resoluções menos controvertidas)
declara que, sendo o marxismo~leninismo incompatível com o
sistema interamericano, Cuba em conseqüência está excluída do
mesmo sistema. Sondar o. que isso significa na prática é entrar
em novas profundezas de obscuridade. Cuba já está excluída das
discussões de defesa e não tem participação nos programas de
ajuda económica ou na incipiente política comercial comum. Onze
países latino~americanos já romperam relações diplomáticas com
Cuba; os restantes ainda não estão inclinados a fazê-lo. Cuba
tem muito pouco comércio com qualquer de seus vizinhos latinos:
presume~se que seu comércio residual com os Estados Unidos
ainda continuará por algum tempo. Os membros latinos da OEA
estão ligados entre si por sua fome de dólares americanos, sua
suspeita da dominação americana, e não muito mais. São países
com tendência a antipatizar com seus vizinhos imediatos e a encarar
nações mais distantes com indiferença.
A perda prática resultante para Cuba de ser excluída das
discussões interamerícanas parece mínima - à parte a dúvida
sóbre se de fato é legal tal exclusão, segundo o atual regulamento
da Organização. Por outro lado, o impacto psicológico da chamada
à ordem será efetivamente anulado pelo fato de que os «três
grandes» - Brasil, Argentina e México, que juntos respondem
por dois terços da área latino~americana e três quintos da sua
população - se recusaram com o Chile, a Bolívia e o Equador a
apoiar até mesmo a resolução água~com-açúcar que finalmente
obteve os quatorze votos obrigatórios.
Ineficaz como parece, essa canhestra tentativa de conseguir
uma atitude conjunta interamericana em reiação a Cuba continua
a política que teve início em San José, em agôsto de 1960, e que
foi interrompida em abril de 1961, pela tentativa tragicómica de
enfrentar o problema de Castro de um modo diferente e próprio.
Do ponto~de~vista de Washington, tem havido algum progresso.
Em San José, malgrado a pressão dos Estados Unidos, a OEA
condenou Cuba apenas por alusão indireta. Desta vez, o mais
ruidoso e implacável advogado de uma ação diplomática enérgica
(inclusive sanções económicas e políticas totais) não eram os
próprios Estados Unidos, mas um grupo de Repúblicas centro-

'1

......

-

\

,.

'
I'

~~

ll

~·
~

169-

americanas, ardentemente apoiadas pela Colômbia e o Peru. Os
chefes das pequenas Repúblicas centro~americanas são suscetíveis
de se alarmarem mais a respeito do Doutor Castro porque seus
próprios países estão não só geogràficamente mais perto do
furacão das Caraíbas, mas também porque têm muito mais em co~
muro com a Cuba anterior a Castro do que a maior parte das Re~
públicas do sul. Além disso, várias delas podem sentir-se tanto
mais vulneráveis quanto têm tão pouco a oferecer como alternativa
ao fidelismo.
Brasil e México chefiaram o grupo mais resoluto contra o
passo irreparável de isolar Cuba. A Argentina e o Chile procuravam às pressas uma fórmula conciliatória. O Uruguai oscilava
para um lado e para outro. O Haiti deu um toque de farsa,
passando temporàriamente do grupo «duro» para o «suave», porque
achava que não estava recebendo bastante dinheiro da Aliança
para o Progresso. Nenhum dos delegados expressou aprovação
ao curso dos acontecimentos em Cuba, mas vários dêles concordaram com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil em que
não· era prudente fechar a porta a tôda oportunidade de mediação.
A relutância dos delegados em romper relações com Cuba
foi geralmente interpretada como mêdo de reação interna hostil.
Isso, como tantas outras coisas em Punta dei Este, é uma simpli~
ficação exagerada. Certamente, as Repúblicas que não se encontram sob um contrôle tão feudal como o estão, por exemplo, e
Nicarágua e o Paraguai, tinham de levar em conta o efeito de
qualquer coisa que fizessem sôbre agressivos grupos esquerdistas
nos respectivos países. Como pano de fundo para a Conferência,
houve demonstrações pr~Castro na Bolívia, no Brasil, Peru,
Chile e México, enquanto na Argentina houve protestos encolerizados de elementos direitistas nas fôrças armadas. Mas a reação
realmente séria foi na Venezuela, que rompeu com Cuba em
novembro; na última semana, em vários dias de lutas nas ruas de
Caracas, mais de 30 pessoas foram mortas e muitas centenas ficaram feridas.
Mas não é somente vexatório, do ponto de vista político, para
muitos chefes latino~americanos, se colocarem de pé e serem contados como anti~cubanos: quando depende disso uma promessa
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de ajuda económica, é também desagradável e traz lembrança~
amargas. Os latino~americanos, que tiveram um período de inde~
pendência não interrompida mais longo do que qualquer país
africano, ou do que a maioria dos países asiáticos, podem aceitar
a pressão política com considerável cinismo. Não é que êles tenham
menos orgulho do que os outros, mas são mais maduros e mais
seguros de si mesmos. No passado, respeitaram displicentemente
as suscetibilidades de Washington, na guerra fria, só lamentando
que êles próprios tirassem tão pouco proveito da luta de interêsses.
Mas no último ou nos ú1timos dois anos tem havido prova enco~
rajadora de uma alteração na tática americana para com o mundo
menos comprometido, e particularmente para com a América La~
tina. A sugestão de uma volta a pressões antigas e mais cruas
pode ter causado arrepios na espinha.
Provàvelmente o traço mais lamentável da reunião de Punta
dei Este foi a insinuação ameaçadora, pelos Congressistas da
Delegação dos Estados Unidos, de que a Aliança para o Progresso
poderá ser prejudicada. Em sua mensagem relativa ao orçamento,
o Presidente Kennedy calculou que os Estados Unidos entregariam
mais de um bilhão de dólares em empréstimos e concessões a lati~
no~americanos, no ano que começará em julho próximo.
Ma~
durante a conferência da OEA, aventou~se que o Congresso ame~
ricano poderia pensar duas vêzes, antes de provar a dotaçãc
correspondente, se os latino~americanos deixassem de adotar uma
linha dura a respeito de Cuba. Isso pode ter sido mera tática, e,
antes do Congresso do que do Govêrno. Mas uma feição da
Aliança era que o auxílio seria contínuo e garantido por um
período. Outra era que as condições do auxílio seriam relacionadas
com a finalidade da melhoria social e económica.
O Sr. Kennedy insistiu desde o comêço em que os países a
serem beneficiados com a aliança económica seriam aquêles em
que as classes dirigentes se tivessem mostrado prontas a renunciar
a parte de sua riqueza e privilégios. A legislação autorizando o
programa especificou uma série de critérios de auto~ajuda, inclusive
reformas básicas sociais e económicas. Sendo esta uma espécie
de pressão que preenche uma finalidade Ugada ao próprio pro~
grama, é pena que seja afrouxada pela sugestão de que a confor~
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midade política, a propósito da questão cubana, abre uma qualificação alternativa para o auxílio, ou que a falta de conformidade é um
empecilho para obtê~ lo.
Vários dos dirigentes latino~americanos mostraram poucos
indícios de haverem entendido ou aceitado as conseqüências sociais
do programa de auxílio. Quando o Presidente do Conselho Nacional do Uruguai deu as boas~vindas ao· Sr. Rusk, Secretário
de Estado, pilheriou com acrimônia a propósito da demora em
receber dinheiro americano; na realidade, a culpa estava nas delon~
gas do Parlamento uruguáio em aprovar o próprio plano nacional
prioritário, condição prévia a êsse auxílio americano. E na última
semana, o Sr. Teodoro Moscoso, funcionário americano encarre~
gado do programa, em Washington, fêz declarações sôbre o fra~
casso das classes governantes latino~americanas em cumprir sua
parte no combinado:
«os povos latino~americanos estão resolvidos a ... obter
justiça social e econômica e, se não puderem obtê~la dos
seus atuais Governos, se volt&rão para o castrismo ...
Infelizmente a classe dirigente ainda não reconheceu
isso.»
O Sr. Moscoso fêz assim, justamente, a ponderação que é
fundamentalmente importante para o presente complexo de rela~
. ções interamericanas . O curso labiríntico das discussões de Punta.
dei Este foi um desvio, e nada compensador.

«HANSON'S LATIN AMERICAN LETTER»
Washington, 3 de fevereiro de 1962

N 11 881
Em 20 de fevereiro de 1960, o Senador Morse enunciou o
Corolário Morse da Doutrina Hopkins sôbre a Manutenção do
Contrôle do Poder; «Não há nada errado com a política norte·
americana na América Latina que não possa ser corrigido com
mais dinheiro emprestado, assistência técnica adicional, mais
dinheiro concedido para aumentar o bem~estar humano e muito
mais simpatia e compreensão». Harry Hopkins disse isso de
maneira mais simples: «Gastaremos sem medida e elegeremos na
mesma proporção» .
Em Punta dei Este, o Corolário Morse falhou . O que o
«New York Herald Tribune» deplorou como o «uso aparente da
Aliança para o Progresso como uma cenoura e uma vara», o
que «Barron's» viu, a respeito da posição do Secretário Rusk,
como «uma mistura de extorsão e subôrno», o que o «Christian
Science Monitor» viu como uma ameaça do Departamento de
Estado para que os latinos formassem ronosco, senão «o Con~
gresso norte~americano poderia querer lavar as mãos a respeito
da Aliança~. tudo isso foi resumido pelos repórteres em Punta
del Este como um aviso de Morse de que «a relutância em golpear
Castro se refletiria, para tristeza dos interessados, nas verbas para
o auxílio externo».
·
A experiência em Punta dei Este foi nova. talvez mesmo
esmagadora. para qualquer Senador democrático. Ao contrário
de clientes norte~americanos. que haviam: cedido por tanto tempo
e com tanta apatia ao poder do Executivo de .comprar votos por
intermédio de gastos públicos, o Brasil e o México recusaram~se
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a ceder. Mais uma vez se assinala a enormidade do êrro do Senador Morse, em não dirigir uma investigação séria e adequada
da política interamericana em 1958.-1959, depois que o Comitê
de Relações Exteriores aprovara verbas para as finalidades decorrentes dos incidentes da visita de Nixon.
A Embaixada norte-americana salientou que mesmo o voto
negativo do México sôbre a proposta colombiana com referência
a Cuba, em dezembro, havia tido um efeito instabilizante sôbre
a situação econômica geral do México. A Delegação norte-americana se esforçou assim por jogar todo o ônus do insucesso
norte-americano sôbre o Brasil, de modo a evitar que a vacilante
economia mexicana fôsse arruinada no tradicional período fraco
da primavera. Mas é precisamente porque os brasileiros tiveram
de assumir o fardo dos fracassos norte-americanos, que é importante compreender que o verdadeiro desastre dessa conferência
poderá consistir, ao final, no dano infligido às relações brasileiroamericanas.
O conceito de Morse de que «o Brasil fêz um desserviço ao
mundo livre evitando uma posição firme» e sua desfeita ao Ministro das Relações Exteriores do Brasil ao recusar-se a comparecer
a uma recepção, quando o comparecimento significaria mera polidez,
foram seguidos de uma imprudente declaração por um membro
da Delegação norte-americana de que «o Brasil está agora instável
demais para ser a base principal da política norte-americana na
América Latina» .
Naturalmente, havia muito o Brasil tinha deixado de ser
aceito pelo Departamento de Estado como seu principal al·iado
neste Hemisfério. De fato, logo que Frondizi assinou os pri~
meiros contratos de petróleo, essa relação cessou. Desde então, a
Argentina obteve a preferência nos financiamentos, tem havido
enorme promoção da Argentina, por parte da imprensa norteamericana, acompanhada de persistente crítica das realizações c:desenvolvimentistas» do Brasil, e os Estados Unidos estão agora,
na realidade, subscrevendo uma expansão da Armada argentina,
a um custo de $260 milhões, que alterará consideràvelmente a balança do poder militar entre a Argentina e o Brasil.
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Mas agora se nos depara uma série sem fim de fracassos
na América Latina. Na véspera da Conferência, José Figueres,
ex~Presídente de Costa Rica, que tem tido mais influência em
Washington durante a Administração Kennedy do que qualquer
outro latino~americano desta geração, foi citado por um «ás»
dos correspondentes latino~americanos do «Chicago Tribune» (o
homem~cúpula entre os correspondentes norte~americanos nesse
setor), como sentindo que. «os Estados Unidos já perderam a
América Latina*. Claramente, já não é suficiente para o Presi~
dente dos Estados Unidos, como no caso da invasão de Cuba,
querer dar o assunto por encerrado com a simples asserção de
que a Casa Branca aceita a responsabilidade direta pelos fracassos.
O «Washington Post», jornal liberal e um forte sustentáculo
da Administração Kennedy, assevera em editorial que o revés em
Punta dei Este se deu porque, como alternativa a manter o povo
americano informado das realidades no exterior, exigências extre~
mas e não realistas foram feitas ao Brasil, no esfôrço de acalmar
a opinião pública norte~americana em seu desejo de ação vigorosa
contra Cuba, que o próprio Kennedy havia prometido durante
a campanha.
«The U . S . N ews and W orld Report» diz que a inexperiên~
cia e ignorância dos assuntos latino~americanos foram «mobiliza~
das» pelo Presidente para dirigr as discussões de cúpula com o
Brasil e outras nações independentes da América Latina ( Goodwin,
Schlesinger e Rostow) .
Em tôda parte houve prova de preparação inadequada para
a conferência, do esfôrço tipicamente apressado de produzir um
impacto dramático, e de atenção insuficiente ao «estabelecimento
de uma boa base jurídica para a contenção de Castro», nas pa~
lavras de Walter Lippmann, tal como o Brasil considerava como
tendo prioridade máxima.
Depois de declarações feitas no Brasil, só o mais extremado
amador poderia ter dito à «United Press», como o fêz o Senhor
Goodwin, que «estava muito otimista acêrca do resultado da
Conferência». (O «Washington Post» comenta que «um velho
parlamentarista como o Vice~Presidente Lyndon Johnson poderia
ter meditado na sabedoria de contar as cabeças antes de falar com

-176bravura» •. A Goodwin fôra confiada a tarefa tanto de persuadir
como dé contar as cabeças) .
Agora, a Aliança para o Progresso foi comprometida, talvez
fatalmente. Quando o rio de dinheiro correr, estará aberto ao
ataque dos opositores, que o qualificarão de recompensa, e sua
conveniência será posta em dúvida. Quando deixar de correr,
dirão que houve castigo contra aquêles que deixaram de assinar
na «linha pontilhada» em Punta dei Este.
Já que o futuro das relações brasileiro~americanas e mexicano~
americanas foi colocado nas mesmas mãos dos que fabricaram
os desastres da política norte~americana até o presente, os que
investem capitais deveriam compreender plenamente o que isso
significa. Aproximando~se o Brasil de outra grande crise consti~
tticional, com a volta de Quadros como o catalisador de ulteriores
acontecimentos políticos, seria deplorável se o Senador Morse e o
perito presidencial Richard Goodwin se revelassem como havendo
fatalmente prejudicado a capacidade dos Estados Unidos de
ajudar nas épocas apropriadas.
«New Republic», de orientação liberal, faz a acusação de
que, «enquanto Jânio Quadros estava tentando conduzir a América
Latina por um caminho suavemente neutralista, na esperança de
assim afastar os comunistas, seus sucessores adotaram sua prática
para fins bem mais mesquinhos. O novo neutralismo brasileiro
se assemelha mais ao de Nasser ou Nkrumah - neutro para
explorar os dois lados» . Essa asserção foi plenamente desmentida
em Punta dei Este. A Delegação dos Estados Unidos estava
pràticamente implorando para ser objeto de chantagem, e em
lugar disso o Brasil ficou firme em matéria de princípios.
O «New Republic» pontifica ainda que «hoje se pode dizer
que, se os Estados Unidos derem ao Brasil, nos próximos anos,
o bilhão de dólares prometido, a maior parte dêsse dinheiro não
será gasto em reformas mas irá para as contas bancárias, em
Zurique, de uns poucos membros privilegiados da elite brasileira».
~-

Nesse ponto, alguns comentários se impõem:

19 ) atualmente, na grande fuga de capital da América Latina,
em muito maiores proporções do que tem acontecido com o Brasil,
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os lucros de exportação têm voado da Venezuela, México, Chile.
Peru e Argentina;
2Q) Não há dúvida de que os lucros auferidos cem as cotas
de açúcar, sôbre os quais o Presidente já solicitara providências,
encontrarão maior oposição no Congresso do que poderia ter
acontecido antes que países beneficiários como o México e o
Brasil agissem como agiram em Punta del Este;
3Q) A maior soma de fundos da qual podiam ter vindo as
grandes fugas de capital da América Latina seria proporcionada
pelo novo acôrdo do café. O Departamento de Estado já previra
que o Congresso refugaria tal política e indicara que apresentaria
ao Congresso um fait accompli e forçaria a doação de um bilhão
de dólares por ano derivada do acôrdo do café, da qual uma
larga parte iria parar em mãos que a remeteriam a lugar seguro.
a provável que o Congresso durante esta sessão solicite seja o
acôrdo examinado antes que o Departamento de Estado compro~
meta os Estados Unidos;
19) a bem da justiça, devia ser assinalado que a maior parte
dos empréstimos tomados pelo Brasil tem sido usada muito efi~
cazmente para o desenvolvimento e que a marcha desenvolvimen~
tista do Brasil, mesmo na atual crise, propicia uma confiança básica
por parte dos que investem capitais - tanto nacionais como es~
trangeiros .

Finalmente, o mesmo órgão liberal, refletindo o pensamento
de muitos pseudo~Jiberais em Washington, sugere que «o Brasil
bem que pode dentro de dois anos alcançar o ponto em que
somente um golpe e ditadura miJ.itar da direita poderão salvá~lo
do castrismo. Mas tal ditadura seria por sua vez, provàvelmente,
substituída por um regime castrista~comunista.»
Há uma quantidade de problemas «operacionais» que se
apresentam aos Estados Unidos em: suas relações com o Brasil,
que se prestam a soluções regulares. Da mesma forma, existe uma
quantidade de decisões políticas que se apresentam aos Estados
Unidos nas ·suas relações com o Brasil, que também se presta
a soluções regulares. E há, naturalmente, uma faixa maior de

- í78problemas - tanto políticos como econômicos por si mesmo pode resolver.

que só o Brasa

A falta de sorte nas relações brasileiro~americanas, no pri~
meiro ano da Administração Kennedy, foi que o Brasil tem sido
uma área para atividade juvenil nos Estados Unidos; a descoberta
infantil do Nordeste, as constantes chegadas de políticos de
Washington ou Boston, procurando o engrandecimento de suas po~
sições como especialistas em relações internacionais, enxet·gando
o problema do Nordeste brasileiro e emitindo piedosas declarações
de interêsse; novamente, a terrível salada de assistência financeira
tratada com a máxima incompetência, tendo como ponto baixo
a técnica das relações públicas em tôrno do financiamento: a
preocupação com as sanções máximas contra Castro, em prejuíro
da real significação das medidas a serem tomadas e do impacto
sôbre a elite dirigente do Brasil; a firme demonstração, aparen~
temente intencional, de que a Argentina deve substituir o Brasil
em seu papel tradicional nas relações hemisféricas.
Algumas áreas típicas de decisão podem ser delineadas:
Operacionalmente, seria relativamente simples promover uma
fórmula para mobilisar efetivamente a Hanna, «com seu mais rico
depósito de minério de ouro do mundo», pois a Hanna já informou
confiar em que possam ser achados fregueses para êsse minério
quase perfeito. E continua a ser verdade que $100 milhões ou
mais ganhos anualmente com o ferro garantem a promessa de
ajustamento do café, mais do que os múltiplos planos para reduzir
o consumo e piorar a posição competitiva do Brasil.
Operacionalmente, deve ser entendido que os objetivos delineados pelos brasileiros ao Subsecretário de Estado dos Estados
Unidos, em julho, a respeito do café, são muito melhores do que a
fórmula do nôvo acôrdo do café, que propicia a institucionali~
zação dos piores aspectos do programa agrícola dos Estados
Unidos, um tremendo desencorajamento do consumo do café, um
envolvimento na política local, em cada país, pelo debate sôbre
o preço administrado anualmente, e ao mesmo tempo uma taxa
sôbre o consumidor norte-americano de I a 2 b:lhões por ano ..
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~ pàrticularmente importante que a decisãó sõbre ó acôrdo do

café seja revista, porque posteriormente deverá infligir dano maior
ainda ao Brasil.
Operacionalmente, é imperativo encontrar fórmulas para os
problemas surgidos na Petrobrás, talvez pela participação financeira
em fontes externas de combustível cru até aparecerem novas téc~
nicas desenvolvimentistas internas, e pela idéia de estender o mono-pólio de importação-distribuição. E - mais uma vez - estas
são fórmulas operacionais que abarcam fatôres políticos e também
solucionar também o problema geral de combustível.
Operacionalmente, seria relativamente simples promover uma
fórmula impressionante para a cooperação técnica no problema
do xisto piro-betuminoso, que poderia realmente contribuir para
solucionar também o problema geral de combustível.
Politicamente, deve ser entendido que uma reconsideração,
por parte dêste Govêrno, da decisão de destratar o Brasil deve
vir depressa, imediatamente. De outro modo, nossa capacidade de
cooperar com o Brasil será fatalmente afetada. E isto se torna
tanto mais claro quando se tem em mente a crescente prova de
colapso econômico na Argentina, que os Estados Unidos têm
apresentado como modêlo,
Politicamente, deve ser entendido que o problema econômico
é tão grande que a constante pressão sôbre o Brasil para realizar

reformas e recuperação simultâneamente pode arruinar o Brasil
e com êle as relações brasileiro-americanas. Isso não acarreta,
como obsero.1amos previamente, uma rejeição dos objetivos da
Aliança para o Progresso, mas significa a introdução de uma nota
realística quanto ao que pode ser feito em tempo limitado nas
condições reinantes no Brasil.
E acima de tudo, no que diz respeito ao Govêrno dos Es-·
tados Unidos, não há lugar nem tempo para amadores neste campo.
Foi grande falta de sorte dos Estados Unidos que, na distribuição
da chefia executiva, o Presidente haja recebido pedidos quanto
à direção da política dos Estados Unidos para a América Latina,

180de pessoas não qualificadas, no momento de máxima necessidade
de pessoal treinado e experimentado, política e operacionalmente.
Jã pagamos alto preço. E se houver mais tratamento errado do
problema brasileiro, poderemos em pouco tempo ser esmagados por
um grande desastre continental.

* *

*

P. S. - Carlos Lacerda, o grande líder anti·comunista, foi dtado esta
semana como enxergando na imediata organização de um Govêmo realmente
efetivo no Brasil, a única alternativa contra uma ditadura militar ou ulterior
estabelecimento de um regime comunista. Significativamente, informa-se que
êle sente que, entre o caos e Quadros, escolheria Quadros.

l

J
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A Conferência de Punta dei Este apaixonou a opinião

pú~

blica brasileira e ocupou durante semanas as manchetes de jornais
de todo o país. As reproduções que se seguem são disso exemplo
eloqüente.
O Itamaraty colecionou milhares de recortes de jornais,

in~

corporados à Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores .
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«HANSON'S LATIN AMERICAN LETTER»
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Em 20 de fevereiro de 1960, o Senador Mors-e enunciou o
Corolário Morse da Doutrina Hopkins sôbre a Manutenção do·
Contrôle do Poder; «Não há nada errado com a política norte·
americana na América Latina que não possa ser corrigido com
mais dinheiro emprestado, assistência técnica adicional, mais
dinheiro concedido para aumentar o bem-estar humano e muito
mais simpatia e compreensão». Harry Hopkins disse isso de
maneira mais simples: «Gastaremos sem medida e elegeremos na
mesma proporção» .
Em Punta dei Este, o Corolário Mdrse falhou. O que o
«New York Herald Tribune» deplorou como o «uso aparente da
Aliança para o Progresso como uma cenoura e uma vara», o
que «Barron's» viu, a respeito da posição do Secretário Rusk,
como «uma mistura de extorsão e subôrno», o que o «Christian
Science Monitor» viu como uma ameaça do Departamento de
Estado para que os latinos formassem oonosco, senão «o Congresso norte-americano poderia querer lavar as mãos a respeito
da Aliança:., tudo isso foi resumido pelos repórteres em Punta
del Este como um aviso de Morse de que «a relutância em golpear
Castro se refletiria, para tristeza dos interessados, nas verbas para
o auxílio externo» .
A experiência em Punta dei Este foi nova, talvez mesmo
esmagadora, para qualquer Senador democrático. Ao contrário
de clientes norte-americanos. que haviam cedido por tanto tempo
e com tanta apatia ao poder do Executivo de comprar votos !)Or
intermédio de gastos públicos, o Brasil e o México recusaram-se

-174a ceder. Mais uma vez se assinala a enormidade do êrro do Se~
nador Morse, em não dirigir uma investigação séria e adequada
da política interamericana em 1958~1959, depois que o Comitê
de Relações Exteriores aprovara verbas para as finalidades de~
correntes dos incidentes da visita de Nixon.
A Embaixada norte~americana salientou que mesmo o voto
negativo do México sôbre a proposta colombiana com referência
a Cuba, em dezembro, havia tido um efeito instabilizante sôbre
a situação econômica geral do México. A Delegação norte~ame~
ricana se esforçou assim por jogar todo o ônus do insucesso
norte~americano sôbre o Brasil, de modo a evitar que a vacilante
economia mexicana fôsse arruinada no tradicional período fraco
da primavera. Mas é precisamente porque os brasileiros tiveram
de assumir o fardo dos fracassos norte~americanos, que é impor~
tante compreender que o verdadeiro desastre dessa conferência
poderá consistir, ao final, no dano infligido às relações brasileiro~
americanas.
O conceito de Morse de que «o Brasil fêz um desserviço ao
mundo livre evitando uma. posição firme» e sua desfeita ao Minis~
tro das Relações Exteriores do Brasil ao recusar-se a comparecer
a uma recepção, quando o comparecimento significaria mera polidez,
foram seguidos de uma imprudente declaração por um membro
da Delegação norte-americana de que «o Brasil está agora instável
demais para ser a base principal da política norte~americana na
América Latina» .
Naturalmente, havia muito o Brasil tinha deixado de ser
aceito pelo Departamento de Estado como seu principal aliado
neste Hemisfério. De fato, logo que Frondizi assinou os primeiros contratos de petróleo, essa relação cessou. Desde então, a
Argentina obteve a preferência nos financiamentos, tem havido
enorme promoção da Argentina, por parte da imprensa norte~
americana, acompanhada de persistente crítica das realizações «de~
senvolvimentistas» do Brasil, e os Estados Unidos estão agora,
na realidade, subscrevendo uma expansão da Armada argentina,
a um custo de $260 milhões, que alterará consideràvelmente a ba~
lança do poder militar entre a Argentina e o Brasil.
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Mas agora se nos depara uma série sem fim de fracassos
na América Latina. Na véspera da Conferência, José Figueres,
ex~Presidente de Costa Rica, que tem tido mais influência em
Washington durante a Administração Kennedy do que qualquer
outro latino~americano desta geração, foi citado por um «ás»
d•::>s correspondentes latino~americanos do «Chicago Tribune» (o
homem~cúpula entre os correspondentes noxte~americanos nesse
setor), como sentindo que «os Estados Unidos já perderam a
América Latina:~~. Claramente, já não é suficiente para o Presi.dente dos Estados Unidos, como no caso da invasão de Cuba,
querer dar o assunto por encerrado com a simples asserção de
que a Casa Branca aceita a responsabilidade direta pelos fracassos.
O «Washington Post», jornal liberal e um forte sustentáculo
da Administração Kennedy, assevera em editorial que o revés em
Punta dei Este se deu porque, como alternativa a manter o povo
americano informado das realidades no exterior, exigências extre.mas e não realistas foram feitas ao Brasil, no esfôrço de acalmar
a opinião pública norte~americana em seu desejo de ação vigorosa
contra Cuba, que o próprio Kennedy havia prometido durante
a campanha.
«The U . S. N ews and W orld Report» diz que a inexperiên.cia e ignorância dos assuntos latino~americanos foram «mobiliza~
das» pelo Presidente para dirigr as discussões de cúpula com o
Brasil e outras nações independentes da América Latina ( Goodwin,
Schlesinger e Rostow) .
Em tôda parte houve prova de preparação inadequada para
a conferência, do esfôrço tipicamente apressado de produzir um
impacto dramático, e de atenção insuficiente ao «estabelecimento
de uma boa base jurídica para a contenção de Castro», nas pa.lavras de Walter Lippmann, tal como o Brasil considerava como
tendo prioridade máxima.
Depois de declarações feitas no Brasil, só o mais extremado
amador poderia ter dito à «United Press», como o fêz o Senhor
Goodwin, que «estava muito otimista acêrca do resultado da
Conferência» . (O «Washington Post» comenta que «um velho
parlamentarista como o Vice~Presidente Lyndon Johnson poderia
ter meditado na sabedoria de contar as cabeças antes de falar com

-176bravura». A Goodwin fôra confiada a tarefa tanto de persuadir
como de contar as cabeças) .
Agora, a Aliança para o Progresso foi comprometida, talvez
fatalmente. Quando o rio de dinheiro correr, estará aberto ao
ataque dos opositores, que o qualificarão de recompensa, e sua
conveniência será posta em dúvida. Quando deixar de correr,
dirão que houve castigo contra aquêles que deixaram de assinar
na «linha pontilhada» em Punta del Este.
Já que o futuro das relações brasileiro-americanas e mexicanoamericanas foi colocado nas mesmas mãos dos que fabricaram
os desastres da política norte-americana até o presente, os que
investem capitais deveriam compreender plenamente o que isso
significa. Aproximando-se o Brasil de outra grande crise constitucional, com a volta de Quadros como o catalisador de ulteriores
acontecimentos políticos, seria deplorável se o Senador Morse e a
perito presidencial Richard Goodwin se revelassem como havendo
fatalmente prejudicado a capacidade dos Estados Unidos de
ajudar nas épocas apropriadas.
«New Republic», de orientação liberal, faz a acusação de
que. «enquanto Jânio Quadros estava tentando conduzir a América
Latina por um caminho suavemente neutralista, na esperança de
assim afastar os comunistas, seus sucessores adotaram sua prática
para fins bem mais mesquinhos. O novo neutralismo brasileiro
se assemelha mais ao de Nasser ou Nkrumah - neutro para
explorar os dois lados» . Essa asserção foi plenamente desmentida
em Punta dei Este. A Delegação dos Estados Unidos estava
pràticamente implorando para ser objeto de chantagem, e em
lugar disso o Brasil ficou firme em matéria de princípios.
O «New Republic» pontifica ainda que «hoje se pode dizer
que, se os Estados Unidos derem ao Brasil, nos próximos anos,
o bilhão de dólares prometido, a maior parte dêsse dinheiro não
será gasto em reformas mas irá para as contas bancárias, em
Zurique, de uns poucos membros privilegiados da elite brasileira».
~

.

Nesse ponto, alguns comentádos se impõem:

.

.., ..,

19 ) atualmente, na grande fuga de capital da América Latina,
em muito maiores proporções do que tem acontecido com o Brasil,

-1776s luéros de exportação têm voado da Venezuela, México, ChiÍé,
Peru e Argentina;
2~)

\

Não há dúvida de que os lucros auferidos com as cotas
de açúcar, sôbre os quais o Presidente já solicitara providências,
encontrarão maior oposição no Congresso do que poderia ter
acontecido antes que paí.ses beneficiários como o México e o
Brasil agissem como agiram em Punta dei Este;
3Q) A maior soma de fundos da qual podiam ter vindo as
grandes fugas de capital da América Latina seria proporcionada
pelo novo acôrdo do café. O Departamento de Estado já previra
que o Congresso refugaria tal política e indicara que apresentaria
ao Congresso um fait accompli e forçaria a doação de um bilhão
de dólares por ano derivada do acôrdo do café, da qual uma
larga parte iria parar em mãos que a remeteriam a lugar seguro.
É provável que o Congresso durante esta sessão solicite seja o
acôrdo examinado anres que o Departamento de Estado compro~
meta os Estados Unidos:

ª

i9) a bem da justiça, devia ser assinalado que maior parte
dos empréstimos tomados pelo Brasil tem sido usada muito efi~
cazmente para o desenvolvimento e que a marcha desenvolvimenN
tista do Brasil, mesmo na atual crise, propicia uma confiança bãsica
por parte dos que investem capitais - tanto nacionais como estrangeiros.
Finalmente, o mesmo órgão liberal, refletindo o pensamento
de muitos pseudo~liberais em Washington, sugere que «o Brasil
bem que pode dentro de dois anos alcançar o ponto em que
somente um golpe e ditadura militar da direita poderão salvá~Io
do castrismo. Mas tal ditadura seria por sua vez, provàvelmente,
substituída por um regime castrista-comunista.»
Há uma quantidade de problemas «operacionais» que se
apresentam aos Estados Unidos em suas relações com o Brasil,
que se prestam a soluções regulares. Da mesma forma, existe uma
quantidade de decisões políticas que se apresentam aos Estados
Unidos nas ·suas relações com o Brasil, que também se presta
a soluções regulares . E há, naturalmente, uma faixa maior de
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problemas - tanto políticos como económicos por si mesmo pode resolver.

que só o Brasa

A falta de sorte nas rel-ações brasileiro~americanas, no pri·
meiro ano da Administração Kennedy, foi que o Brasil tem sido
uma área para atividade juvenil nos Estados Unidos; a descoberta
infantil do Nordeste, as constantes chegadas de políticos de
Washington ou Boston, procurando o engrandecimento de suas posições como especialistas em relações internacionais, en:x:et·gando
o problema do Nordeste brasileiro e emitindo piedosas declarações
de interêsse; novamente, a terrível salada de assistência financeira
tratada com a máxima incompetência, tendo como ponto baixo
a técnica das relações públicas em tôrno do financiamento: a
preocupação com as sanções máximas contra Castro; em prejuíro
da real significação das medidas a serem tomadas e do impacto
sóbre a elite dirigente do Brasil; a firme demonstração, aparentemente intencional, de que a Argentina deve substituir o Brasil
em seu papel tradicional nas relações hemisféricas.
Algumas áreas típicas de decisão podem ser delineadas:
Operacionalmente, seria relativamente simples promover uma
fórmula para mobilisar efetivamente a Hanna, «com seu mais rico
depósito de minério de ouro do mundo», pois a Hanna já informou
confiar em que possam ser achados fregueses para êsse minério
quase perfeito. E continua a ser verdade que $100 milhões ou
mais ganhos anualmente com o ferro garantem a promessa de
ajustamento do café, mais do que os múltiplos planos para reduzir
o consumo e piorar a posiçáo competitiva do Brasil.
Operacionalmente, deve ser entendido que os objetivos delineados pelos brasileiros ao Subsecretário de Estado dos Estados
Unidos, em julho, a respeito do café, são muito melhores do que a
fórmula do nôvo acôrdo do café, que propicia a institucionali~
zação dos piores aspectos do programa agrícola dos Estados
Unidos, um tremendo desencorajamento do consumo do café, um
envolvimento na política local, em cada país, pelo debate sôbre
o preço administrado anualmente, e ao mesmo tempo uma taxa
sôbre o consumidor norte~americano de 1 a 2 bllhões por ano.

~
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particularmente importante que a d-ecisão sôbre ó acôrdo do
café seja revista, porque posteriormente deverá infligir dano maior
ainda ao Brasil.
Operacionalmente, é imperativo encontrar fórmulas para os
problemas surgidos na Petrobrãs, talvez pela participação financeira
em fontes externas de combustível cru até aparecerem novas técJ
nicas desenrolvimentistas internas, e pela idéia de estender o mon~
pólio de importação~distribuição. E - mais uma vez - estas
são fórmulas operacionais que abarcam fatôres políticos e também
solucionar também o problema geral de combustível.
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Operacionalmente, seria relativamente simples promover uma
fórmula impressionante para a cooperação técnica no problema
do xisto piro~betuminoso, que poderia realmente contribuir para
solucionar também o problema geral de combustível.
Politicamente, deve ser entendido que uma recons:deração,
por parte dêste Govêrno, da decisão de destratar o Brasil deve
vir depressa, imediatamente. De outro modo, nossa capacidade de
cooperar com o Brasil será fatalmente afetada. E isto se torna
tanto mais claro quando se tem em mente a crescente prova de
colapso econômico na Argentina, que os Estados Unidos têm
apresentado como modêlo.
Politicamente, deve ser entendido que o problema econômico
é tão grande que a constante pressão sôbre o Brasil para realizar
reformas e recuperação simultâneamente pode arruinar o Brasil
e com êle as relações brasileiro~americanas. Isso não acarreta,
como observamos previamente, uma rejeição dos objetivos da
Aliança para o Progresso, mas significa a introdução de uma nota
realíst!ca quanto ao que pode ser feito em tempo limitado nas
condições reinantes no Brasil.
E acima de tudo, no que diz respeito ao Govêrno dos EsJ
tados Unidos, não há lugar nem tempo para amadores neste campo.
Foi grande falta de sorte dos Estados Unidos que, na distribuição
da chefia executiva, o Presidente haja recebido pedidos quanto
à direção da política dos Estados Unidos para a América Latina,

- 18ó-de pessoas não qualificadas, no momento de máxima necessidade
de pessoal treinado e experimentado, política e operacionalmente.
Já pagamos alto preço. E se houver mais tratamento errado do
problema brasileiro, poderemos em pouco tempo ser esmagados por
um grande desastre continental.

* * *
P. S. - Carlos Lacerda, o grande líder anti·comunista, foi cltado esta
semana como enxergando na imediata organização de um Govêmo realmente
efetivo no Brasil, a única alternativa contra uma ditadura militar ou ulterior
estabelecimento de um regime comunista. Significativamente, informa-se que
êle sente que, entre o caos e Quadros, escolheria Quadros.
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A . Conferência de Punta dei Este apaixonou a opinião pública brasileira e ocupou durante semanas as manchetes de jornais
de todo o país. As reproduções que se seguem são disso exemplo
· eloqüente.
O Itamaraty colecionou milhares de recortes de jornais, incorporados à Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores .
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O Jornal, Rio de Janeíco, 19 de janeiro de 1962.
«Comunicado afirma que Brasil e México querem
fortalec.imento da OEA.»
O ltamaraty deu a publicidade o comunicado conjunto sõbre
as conversações ontem e anteontem havidas entre os Ministros
das Relações Exteriores do nosso país e do México, no Rio.
Ssse comunicado, no qual o Brasil e o México afirmam que
não pouparão esforços para o fortalecimento da Organização dos
Estados Americanos e que darão apoio aos princípios fundamentais da democracia representativa, de não~intervenção e de
autodeterminação, está assim redigido:
«Os Ministros das Relações Exteriores do México
e do Brasil. Senhores Manuel Tello e San Tiago Dantas,
nas conversações realizadas em 17 e 18 do corrente,
passaram em revista os principais problemas mundiais e
regiona.is da atual conjuntura internacional. Ficou eviden•
dada nessas conversações uma perfeita harmonia de
pontos~de-vista entre as duas Chancelarias. Os dois
Chanceleres reafirmaram o seu mais firme apoio aos
princípios fundamentais da democracia representativa, de
não-intervenção e de autodeterminação dos povos e
convieram na necessidade de não poupar esforços para
o fortalecimento da Organização dos Estados Americanos
mediante a fiel observância dos compromissos internacionais assumidos pelos Estados Membros.
A troca de impressões efetuada no espírito de fraternal cordialidade prosseguirá durante a VIII Reunião
de Consulta, em Punta dei Este.
Os Ministros das Relações Exteriores examinaram
também as relàções ~conõmicas entre os dois países,
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-206comprovando a existência de uma absoluta identidade de
opiniões quanto à necessidade e mútua conveniência de
fomentar ao máximo tais relações, convencidos de que
o grau de desenvolvimento e diversificação das economias
mexicana e brasileira oferecem novas perspectivas para
o intercâmbio comercial entre os dois países, nos quadros
da Associação Latino~ Americana de Livre Comércio.
Nêsse sentido, concordaram em recomendar para
êsse fim aos seus respectivos Governos a criação de
Grupos Mistos de Cooperação.»

Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 20 de janei~
rode 1962. «Brizola louva posição do Brasil em Pun~
ta deZ Este. »
Deplorando, embora, que a revolução do povo cubano esteja
descambando para o comunismo, o Governador Leonel Brizola,
em mensagem dirigida ao Chanceler San Tiago Dantas, aplaude
a posição que o Brasil tomará na Conferência de Punta dei Este,
em defesa dos princípios de autodeterminação e de não~intervenção.
Diz o Chefe do Executivo gaúcho, por outro lado, que, «o
Govêrno dos Estados Unidos procurará pressionar, abusivamente,
·os pequenos países do Continente, visando a conseguir cobertura
para intervir em Cuba», com o que o Brasil «não deve nem pode
concordar» .
Eis a íntegra da mensagem do Governador Leonel Brizola
ao Ministro das Relações Exteriores:
«Acabo de tomar conhecimento das declarações do
eminente patrício à imprensa, reiter·ando a posição do
nosso país na próxima Conferência de Ministros das
Relações Exteriores sôbre o propalado projeto de intervenção em Cuba. Orgulho~me, como brasileiro, ao
verificar que o nosso país comparecerá àquela Confe~
rência com um ponto~de~vista próprio, decidido a sus~
tentar, mais uma vez. fiel às nossas tradições de dignidade e independência, os princípios de não-intervenção
e autodeterminação dos povos, e inch:a-mE; Sr. Ministro,

-----·

-207entre os que deploram e estão assjtindo, com aiilarg11ra,
ã_rev~ãõ 'Q.§:})~~tE~~~~a-~?.-..~-~-~~~~~ar __p.?J:.~ .•<l._ ~C?:pu~
nismo, embora nosso pesar à crescente indilerença não
sigztiÚque esquecimento de que foram as sanções eco~
nômicas brutais, a intolerância e as agressões armadas,
acobertadas de parte do Govêrno norte-americano que
determinaram os rumos que vem tomando o caso cubano.
Sabe~se que o Govêrno dos Estados Unidos pr~
curará pressionar abusivamente os pequenos países do
Continente, visando a conseguir cobertura para intervir
em Cuba. O nosso país, Sr. Ministro, não deve nem
pode concordar com êste gravíssimo precedente.
Os
dirigentes dos Estados Unidos não consultaram quando
decidiram impor sanções econõmicas contra Cuba, cortando as compras de açúcar e impedindo os suprimentos
de combustíveis, de víveres, de remédios ao povo cubano.
Não nos consultaram quando decidiram patrocinar, com
armas e dinheiro o ataque dos exilados. Não nos consultaram nem ofereceram uma explicação razoável à
opinião pública latino~americana sôbre êsses fatos,
quando justamente o país se proclama líder da liberdade
democrática, sem nenhuma censura de sua ordem jurídica, que Departamentos oficiais utilizassem os dinheiros
públicos para financiar a contra-revolução em países vizinhos. Tudo o que vem ocorrendo com o povo cubano
nestas últimas décadas é o resultado da política norteamericana.
Ssse quadro, Sr. MinistrQ. não comove certos cristãos
e democratas que aí estão preconi~ndo os horrores da
guerra contra um pequeno país, pois outra coisa não
será a projetada intervenção militar em Cuba.
Deplorável que não esclareçam os Estados Unidos
e outros países e personalidades o que pretendem fazer
em Cuba após a intervenção. Será que em nome da
democracia e do cristianismo pretendem entregá-Ia novamente a Batista, aos grupos econômicos e oligarquias,
restabelecendo os hotéis de luxo, os bordéis, cassinos, a
jo.gatina ? Entregar novamente as terras para as em-

-208prêsas latifundiárias estrangeiras? Minha consciência
não aceita que os Estados Unidos tenham autoridade para
sugerir o que aconselha melhores destinos ao povo
cubano, enquanto mantenham encravada em seu terri~
tório uma base militar.
Cumprimento V. Ex.'\ Senhor Ministro, pela orien~
tação que seguiu nosso país diante do caso».
Correio Paulistano, São Paulo, 20 de janeiro de
1962. «Autoridade do Brasil em Punta del Este.»
O grande mérito da atuação da Chancelaria brasileira neste
;aso da próxima reunião de Consulta de Punta del Este, foi tornar
:mtecipadamente conhecida, não só dos brasileiros, mas de todos
:JS povos da América Latina, a atitude que tomaria o nosso país
contra a intervenção contra Cuba. Essa atitude foi, assim, hones~
tamente exposta às críticas daqui e de fora, deu motivo a reexames
do assunto em Washington, estabeleceu novas premissas para
a natureza das transcendentes decisões, tirando-lhe o aspecto de
reunião formal para ratificar o que fôsse previamente negociado
de forma secreta. Nesse sentido, houve quem estranhasse a ati~
tude do Govêrno- de tornar o assunto do conhecimento do povo:
criticou-se o fato de o Presidente João Goulart a êle se referir,
numa reafirmação do ponto-de-vista brasileiro de não~intervenção
em Cuba, numa assembléia de trabalhadores, pois para os críticos
da atitude do Presidente da República, «política externa é feita
pelo Govêrno» . ~ estranho que se pretende encontrar o caminho
dos verdadeiros interêsses de uma nação sem a consulta ao povo,
através de tôdas as classes, inclusive dÇ>s trabalhadores, cada vez
mais participantes do progresso de qualquer país.
Falando ao povo claramente, expondo a tese brasileira de
forma extensiva, arma~se o Govêrno de uma autoridade diante
da qual se esboroam as atitudes extremadas, e essa autoridade,
assim consagrada pelo conhecimento da população, fatalmente ~e
reflettria nos centros onde se discute e se resolve, fora do Brasil,
sôbre o assunto, cooperando nossa diplomacia na condensação de
uma opinião latino~americana realista, capaz de evitar precipitações
na interpretação dos fatos, como perigo de, destruindo a expressão
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clima de agitação e de lutas, dentro do qual se perdem as pers~
pectivas de soluções pacíficas não só para os problemas gerais do
mundo, como para os problemas da vida interna das Nações.
À definição do Brasil juntou~se a do México, um país cujo
povo caldeou a sua opinião nacional através de lutas fratricidas,
mas que s-e impôs, e se impõe hoje em dia, pelo seu alto grau de
cultura política. E em outros países da América Latina a contra~
vérsia que se seguiu à definição do Brasil teve longos dias para
o exame de consciência política, para a arrumação das idéias em
busca de uma definição precisa que prestigie o sistema continental.
Em nosso país, a definição prévia propiciou um debate em
que participam tôdas as correntes políticas, e é justo salientar a
posição de firmeza e de clarividência do nosso Chanceler, no de~
senvolvimento do debate. Foi o que ficou perfeitamente eviden~
dado na resposta que deu ao manifesto dos quatro ex~Chanceleres,
de cuja substância retirou esta conclusão: «Verifico, com satis~
fação, que os quatro ex~Chanceleres aplaudem a posição em que
se fixou o Brasil, de irrestrita fidelidade aos princípios de não~
intervenção e autodeterminação, e que desaconselham, por uma
conclusão inevitável, a intervenção pela fôrça «na República de
Cuba». E passou em revista a atuação dos referidos ex~Chance~
leres, no Itamaraty, acentuando que, quando do caso da República
Dominicana, acusada de ato concreto de agressão contra outro
Estado, o então Chanceler Horácio Lafer assumiu posição de pru~
dência contra uma intervenção, tendo afirmado na reunião dos seus
colegas da OEA: «Acreditamos mais nas sanções morais e naquelas
medidas de persuação no sentido de que todos os países de nossa
comunidade se fundam em bases democráticas.»

e indiscutível: - O Sr. San Tiago Dantas deu sentido amplamente democrático à definição do Brasil, tornada plenamente
conhecida do povo, e, assim, leva para Punta dei Este uma «repre~
sentação» que não se expôs aos efeit.es perniciosos das maquinações
de bastidores.
Outro aspecto interessante da atitude de nossa diplomacia
foi possibilitar que o povo conheça a orientação e as tendências
de seus homens públicos, dos grandes órgãos de opinião, pois

-210vivemos numa época em que a fermentação política se desenvolve
sob grande tensão e no meio de enormes complexidades. Bsses
debates amplos, essas definições claras, têm, não há dúvida, o
mérito de contribuir para a condensação de idéias, de que resultará
a fixação de rumos. O Brasil marcha para eleições muito impor~
tantes, marcha também para o plebiscito a respeito do regime
de govêrno, e assim, tôdas essas formas de debate e de esclare~
cimento contribuem para a formação de uma consciência nacional
perfeitamente esclarecida a respeito de homens, de fatos, de
instituições .

Correio Braziliense, Brasília, 21 de janeiro de
1962. «Arinos apoia Brasü em Punta del Este.»
O Embaixador Afonso Arinos de Melo Franco, Chefe da
Delegação do Brasil junto à Organização das Nações Unidas,
dirigiu telegrama ao Ministro San Tiago Dantas, à hora em que
êste se dirigia ao Uruguai, externan.do o seu apoio à posição a se::
tomada pelo nosso país no conclave de Punta dei Este.
O telegrama tem o seguinte teor: «No momento da partida,
apresento a V. Excia. e à brilhante equipe de colaboradores que
o acompanham a Punta det Este, cordiais saudações e os melhores
votos de êxito. A atual política externa brasileira, orientada no
sentido de independência, moderação e progresso, é a única que
corresponde aos anseios da grande maioria do povo e aos impe~
rativos de nossa maturidade política e também a que melhor ex~
prime a contribuição brasileira à democracia e à paz. do mundo.»
Conclui o embaixador brasileiro na ONU: «<nterêsses mate~
riais, falsos temores e paixão reacionária, não farão voltar o
ltamaraty a épocas superadas, nem impedirão que o Brasil cumpra
o seu ascendente destino».

Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 21 de janeiro
de 1962. «Momento Internacional», «Unidade Brasil~
~México».

No limiar da Reunião de Punta dei Este, que amanhã se
instala para consultas entre os Chanceleres latino~americanos, duas
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farçáve1: a do México e a da Argentina. O primeiro ratificou,
com altivez, a orientação contra a intervenção em Cuba, repu~
diando qualquer bloqueio ou quaisquer sanções e conformando
sua palavra àquele princípio.
Quanto a Frondizi, mais uma vez mostrou~se insensível às
normas jurídicas internacionais ou aos princípios éticos, revo~
gando~os à luz de interêsses puramente económicos, que se conso~
lidaram após sua viagem aos Estados Unidos. A coreografia de
Frondizi a ninguém engana e sua capitulação, quando se acendem
as luzes dos debates de Punta dei Este, a ninguém enobrece: nem
a quem a impôs, nem a quem a aceitou.
O Brasil, pelo contrário, mostra ser, inequivocamente, o país
líder do sentimento democrático da América Latina e, ao lado do
México, emerge com um sentido de responsabiliadde e com uma
linha própria, assegurando, inclusive, aos Estados Unidos, a saída
para uma situação que, na ausência de uma proposta construtiva
como a de nosso Govêrno, só poderia obter~se pela via de uma
guerra.
Os

norte~americanos,

em lugar de mau humor, deveriam
apoiar~nos, o que, aliás, será feito, mais adiante, pelo própi"io
Kennedy, ou por alguém que, na Casa Branca, traga de volta a
doutrina de Franklin Delano Roosevelt.
Graças ao Brasil vai haver uma conferência em Punta dei
Este em que não serão apenas computados votos em favor de
invasões, de bloqueios ou a tos punitivos: vai cumprir~se uma confe~
rência civil e não militar, uma conferência de consulta e não de
resoluções trazidas subrepticiamente, no bôlso do Sr. Dean Rusk.

* * *
Evidentemente, os Estados Unidos podem obter uma maioria
mecânica (não correspondente aos valores reais da América La~
tina}, mas tendo de contar os países que já suspenderam relações
diplomáticas com Cuba e sabendo perfeitamente o que custou
em dólares e em pressões a aceitação de certos governos, que
não representam, na realidade, o pensamento de seus povos.

/
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de algumas posições intermediárias que, por isso mesmo, não
chegam a ser de aceitação completa das teses norte~americanas,
os Estados Unidos hesitam em manipular essa maioria de «yes~
men» para alcançarem resoluções graves.
Seria um mau preâmbulo à aplicação da Aliança para o
Progresso, que tem de partir - e não eliminar - de conquistas
jurídicas do sistema interamericano, prolongando~se ao domínio
económico. Se pretendesse apenas aglutinar vontades contra Cuba,
ou basear~se em pressupostos de um anticomunismo negativo, seria
mais uma frustração - e desta vez tanto para os latino~americanos
como para os norte~americanos.
Quando o Sr. Dean Rusk insiste em que, em Punta dei
Este seja obtida (pelos Estados Unidos) uma moção enérgica
contra Fidel Castro, não vemos o que isso possa ter de constru~
tivo. Ninguém em Punta dei Este, nem a Delegação brasileira
nem a mexicana, tem simpatia pela atual fase da revolução cubana.
Mas, lamentamos ter de repeti~ lo: o que ninguém que tenha um
sentido dos valores e das responsabilidades pode admitir é que
uma ausência de simpatia seja uma ausência de escrúpulos e de
memória de tudo o que para nós consubstancia o pan~americanismo.
Não é por via de intervenção ou de bloqueio que o pan~ameri~
canismo se enriquecer: a nação que impuser às outras, êstes ou
métodos de igual teor, ficará responsável pelo fim rápido, abrupto
e desmoralizante do pan~americanismo. Depois disso, aos povos
da América só poderiam restar, em certos casos, alianças extra~
continentais, então plenamente co~honestadas. I't o que se impõe, é
o que os Estados Unidos, exonerados de ódios e idiossincrasias,
têm de entender.

* * *
Não nos filiamos às correntes do pensamento político que
exaltam o regime de Fidel Castro. Denunciamos o opróbrio que
se abateu sôbre a ilha, a sangueira que se disseminou por todo
o seu território, sob a alegação de que se impunha consolidar os
ideais que informariam o movimento de Sierra Maestra.
Somos sensíveis à circunstância de que Fidel Castro suprimiu,
internamente, o diálogo democrático, estrangulou os veículos da

-213informação livre, baniu as eleições do calendário político de sua
pátria. Tôdas essas observações, entretanto, não autorizam a
derrogação do princípio de não~intervenção em Cuba. Pois seria
aplicar, de fora para dentro, o estatuto antidemocrático que Fídel
Castro impõe a seu povo.

.,

O princípio de não~intervenção, que se arrima em princípios
éticos ímpostergáveis, não deve ser esmagado nos debates de
Punta dei Este. Cuba há de retornar aos quadros democráticos da
coexistência interamericana pelas mãos e pela manifestação do seu
próprio povo. E só por elas.

Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 21 de ja~
neiro de 1962. «Dorticós e Goulart juntos por uma
hora», «0 Presidente de Cuba manifestou~se satis~
feito com a posição do Brasil em Punta deZ Este».

Sã.o Paulo, 20 (Condensado da Meridional) - «Cuba recebe
com alto agrado a posição do Brasil, porque justamente é esta a
aspiração de Cuba : respeito ao princípío de não-intervenção e de
respeito à autodeterminação do povo cubano» .
Tal
pelo Sr.
Cubana,
por uma

declaração foi feita hoje, no Aeroporto de Congonhas,
Oswaldo Dorticós, Presidente da República Socialista
logo após regressar de Florianópolis, onde conferenciou
hora, com o Presidente João Goulart.

Sôbre a conferência com o Presidente brasileiro, disse o
dirigente cubano:
«Foi uma reunião informal. Estamos satisfeitos com
a conversação. O Presidente Goulart reiterou o ponto~
de~vista do Govêrno do Brasil relativo ao cumprimento
dos princípios de não~intervenção e de autodeterminação
dos povos . »

..

Sôbre as razões que retiveram o Sr. Fidel Castro em Havana,
disse o Presidente Oswaido Dorticós:
«Em primeiro lugar, o Primeiro Ministro Fidel Castro
não é o Ministro das Relações Exteriores. Eu assumi o

-214referido cargo, simultâneamente com o de Presidente.
Por êsse motivo, estarei na Conferência de Punta dei
Este, e não o Primeiro Ministro.:.
Respondendo à pergunta de um repórter, sõbre se acredita
no êxito da Conferência de Punta dei Este, disse o Presidente
Dorticós:
'W

«No que eu acredito é na revolução cubana, que é
o que verdadeiramente importa. Tenho fé no povo e
tenho fé nos governos dignos da América Latina. Essa
conferência foi convocada pelos interêsses contrários à
autodeterminação do povo cubano.»
Sôbre os protestos que o Govêrno cubano teria recebido, por
suas claras ligações com os comunistas orientais, disse o Presidente:
«Em primeiro lugar, ao nosso conhecimento têm
chegado, sempre, manifestações de simpatia à revolução
cubana e não de protesto. Os governos que acatam a
revolução obedecem a interêsses perfeitamente conhecidos
na América Latina.»
Sõbre o Movimento de Libertação dos exilados cubanos,
afirmou:
«Creio que a libertação de Cuba já se realizou,
pois é precisamente isso a revolução cubana. Mas nós
já estamos acostumados às agressões. O povo cubano
está firme e decidido a resistir e nada há que temer a
respeito.»
O Chanceler Raut Roa, que foi rebaixado de pôsto diante
da Conferência de Punta dei Este - pois as suas incompatibilida~
des pessoais com vários outros Chanceleres prejudicariam qualquer
negociação - acompanha o Presidente Oswaldo Dorticós. Instado
pela reportagem, não quis falar, dizendo apenas que fazia suas
as palavras do Presidente cubano.
A comitiva do Presidente Oswaldo Dorticós, composta de 70
pessoas, entre as quais 40 policiais, chegou a São Paulo, proce ...
dente de Havana, precisamente às 8,30 horas de hoje. Logo
depois, num avião da Panair, o Presidente, o Sr. Raul Roa e mais
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alguns delegados cubanos seguiram para Florianópolis, ao encentro do Presidente João Goulart.
Às 14 horas estavam de volta a São Paulo, retomando o rumo
de Montevidéu.

~

Jornal do O>mércio, Rio de Janeiro, 21 de ja~
neiro de 1962. «0 Hemisfério censurará Cuba em
Punta del Este», «A opinião da maioria dos países
leva a essa conclusão. México e Guatemala repte~
sentam as posições mais extremadas».
Hoje mais do que nunca parece haver uma consciência clara
de parte da grande maioria dos países americanos do perigo que
representa verdadeiramente o comunismo cubano. Essa consciên·
cia hoje infinitamente mais clara porque foi o próprio Chefe do
Govêrno de Hayana quem desfez qualquer esperança ou ilusão
de que Cuba não estivesse ideologicamente ligada ao regime de
Moscou.
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Tôdas as Chancelarias do Continente que já se pronunciaram
sôbre o assunto têm dito muito claramente que desejam o forta~
lecimento do sistema interamericano e do regime democrático re~
presentativo nas Américas. Ora, quem deseja isso, evidentemente
não apoia o regime de Fidel Castro. Portanto, não há sombra de
dúvida de que o Govêrno de Havana não encontrará em Punta
dei Este qualquer apoio ideológico para que seja reconhecido como
um Govêrno plenamente integrado no sistema interamericano. De
modo geral, os altos círculos diplomáticos do Hemisfério não
nutrem dúvidas de que a VIII Reunião de Consulta censurará o
regime de Fidel Castro como não compatível com as aspirações
das RepúbHcas americanas que desejam, embora dêsse caminlJo
freqüentemente se afastem, trilhar os rumos da democracia representativa.
Se isso que dissemos acima é verdade, não se poderia dl'lí
concluir que todos os Estados americanos desejam adoção de atas
de fõrça contra o regime de Havana. Países como o México se
opõem, fechados numa posição jurídica impenetrável a qualquer

_.ot;(~-

-216tipo de ação cominatória contra Cuba. No México, a própria
Chancelaria informara há duas semanas que aquêle país não se
oporia a participar de uma Conferência Interamericana especial
que fôsse convocada com o objetivo de apoiar as bases do Tratado
lnteramericano de Assistência Recíproca, a fim de tornar êsse
instrumento mais eficaz e mais apto para evitar os perigos que
impedem a democracia no Continente. Mas, dizem os mexicanos,
isto tem de ser,novamente negociado pela via normal dos processos
diplomáticos e um protocolo que resultasse dessa Conferência especial teria de ser ratificado pelo Congresso mexicano. Não aceitam
os mexicanos uma aplicação extensiva do atual Tratado do Rio
de Janeiro com o objeto de cominar penas para o regime fidelista .

'III

;

De modo geral. os pequenos países da Zona das Caraíbas
áesejam forte ação coletiva contra Cuba. No caso da Guatemala.
por exemplo, deseja~se mesmo o uso da própria fõrça armada.
Parece certo, hoje, que os países das Caraíbas querem pelo menos
rompimento geral com o Govêrno de Havana. Todos os países das
Caraíbas, sem exceção, estão rompidos com Fidel Castro. Dirse~ia que um grupo de países integrados pelo México, Brasil.
Chile, Uruguai, Bolívia e Equador, mantém posição menos dura
com relação ao castrismo, insistindo nas teses da não~intervenção
e da autodeterminação. Evidentemente cada um dêsses países
tem uma posição com «nuances» próprias. Nem por isso se poderia
deixar de admitir que êsses países estão dispostos a censurar o
regime de Havana, e sobretudo depois que o govêrno de Fidel
Castro violou solenemente as suas promessas de fazer Cuba
enveredar pelo caminho da democracia representativa, como havia
Cuba prometido fazer, quando o atual Govêrno revolucionário
subscreveu a chamada Declaração de Santiago, na V Reunião de
Consulta de Chanceleres .
As fontes diplomáticas bem informadas acreditam que há urit
grande desejo de parte dos Estados Unidos, do México, da Argentina, do Brasil e de alguns outros países no sentido de buscar
a aprovação de uma fórmula que conte com apoio unânime, ou
quase unânime, da Conferência de Punta dei Este.
Seria talvez um malôgro se se tratasse, apenas, nesta Conferência de Montevidéu de aprovar uma Resolução pela estrita
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de Janeiro, e que contasse com o voto contrário dos países mais
importantes da América Latina. Tal resolução seria, sem dúvida,
acolhida de um ponto-de-vista jurídico, mas ela refletiria perante
o mundo a profunda divisão dentro do sistema interamericano e
sem dúvida se notabilizaria pela sua debilidade. O ideal será
<:onseguir uma fórmula unânime, na qual estejam representados
os princípios inabaláveis da não-intervenção (tão bem ratificada
pelos cinco ex-Chanceleres brasileiros em seus recentes pronunciamentos públicos) • da democracia representativa, da segurança do
Hemisfério e da defesa coletiva contra a subversão comunista da
parte do mundo.
Compreende-se que não é fácil colocar dentro de uma Resolução princípios e doutrinas diversas, e que atendam de forma
clara aos anseios dos povos americanos de ver neutralizado ou
anulado o perigo comunista no Hemisfério. O Govêrno brasileiro
apresentou um conjunto de idéias que poderão servir de base de
discussão em Punta del Este. Não quis o Brasil. segundo apuramos,
, preparar um texto do projeto de resolução sem que antes soubesse
que o mesmo contaria com o apoio de um substancial grupo de
países, notadamente dos Estados Unidos. Seria isto, argumenta, endurecer as possibilidades do acôrdo em Punta dei Este e expõr
nosso país a uma árdua prova de prestígio. Por isso, foi-nos informado que o Govêrno brasileiro, na pessoa do Chanceler San Tiago
Dantas, entendeu apenas de apresentar um conjunto de idéias
que poderão servir de base de discussão; e em tõrno das quais
poderão gravitar várias outras propostas, desde que não firam os
princípios fundamentais enunciados r·eiteradamente pelo Govêrno
brasileiro como a base mesma do sistema interamericano. Prevê-se,
hoje, que uma fórmula conciliatória, sem dúvida bem mais forte
. do que a Resolução da VII Reunião de Consulta de Chanceleres,
de Costa Rica, possa ser aprovada no Uruguai. Não se descarta
também a possibilidade de que algum Comitê venha a ser criado
para estudar mais detidamente o problema cubano, mas em prazo
fixo, sem o que a Conferência de Punta dei Este seria um mero
ato dilatório. Na semana que terminou houve intensa consulta
entre as várias Chancelarias do Continente. Argentinos passaram
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mexicano passou pelo Brasil; Colômbia e Venezuela articularam
posições e em Washington houve conversações pràticamente com
representantes de todos os Governos americanos. É de se esperar
que, ao começar a Conferência de amanhã, já muito do trabalho
de confrontação de planos e de verificação da latitude das diversas
posições já esteja feito e que já se comece a discutir sôbre um certo
número de idéias amplamente aceitas pela grande maioria dos
países latino-americanos, dentre os quais estejam os chamados
«grandes» da América Latina. Estamos certos de que o Brasil terá
um papel muito importante que desempenhar e cabe fazer profissões de fé nas palavras da Chancelaria brasileira, em particular
nas que o Chanceler San Tiago Dantas publicou quando de sua
resposta à nota aos ex-Chanceleres. Nesse documento diz o
Chanceler San Tiago Dantas:
«Condenamos o comunismo internacional., lutaremos
por medidas que ponham a democracia a salvo de suas
infiltrações, e tudo faremos para que o regime de Cuba
não ameace o sistema interamericano».

Diário de Notíciast Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1962. «No encontro com Dorticós, Goulart ratificou a não-intervenção».

Florianópolis, 20 (Especial para o «Diário de Notícias») O Presidente João Goulart declarou, hoje, nesta capital, ao Presidente Oswaldo Dorticós, que por aqui passava em trânsito para
Punta dei Este, onde chefiará a Delegação de seu país à Reunião
dos Chanceleres latino-americanos, que o Brasil repudia qualquer
intervenção em Cuba, «apesar das divergências políticas e ideológicas que separam as duas naçÕes» .
Goulart se encontrava em ltajaí, neste Estado, e se transportou, num avião da F AB, para a capital paranaense, com o objetivo
de se avistar com Dorticós, de quem ouviu a afirmação de" que
Cuba se manterá no sistema interamericano, «visto que - a seu
ver - a Carta dos Estados Americanos (OEA) não contém

~
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qualquer dispositivo que leve os cubanos a se desligarem da re~
ferida organização» como pretendem certos círculos.
Goulart disse, também, que «o Brasil não levava para Punta
dei Este nenhum documento concreto», mas apresentava a dispo~
sição de coordenar uma solução que reaglutinasse os diversos
pontos~de~vista latino~americanos.
_ _
Dorticós considerou que a posição bre;_.k:~a~f~ceitflvel,
em princípio, mas só se pronunciaria formalmente sôbre ela dep~1is
de obter a interpretação de outros países sôbre a mesma, pc;1is
a julga suscetível de deturpações.
Goulart conferenciou com Dorticós em presença de diverso!;>.'.
funcionários brasileiros, como o Sr. Renato Archer, V ice~Ministro
de Relações Exteriores, e Carlos Alfredo Bernardes, Secretário~
Geral do ltamaraty. O Governador de Santa Catarina, Sr. Celso
Ramos, também esteve presente.
No curso da conferência, que se cumpriu na Base Aérea de
Florianópolis, entre 1Oh,15 m e 11 h30 m, Goulart fêz uma expo~
sição geral sôbre a posição .que o Brasil manterá no plenário de
Punta dei Este, dentro dos têrmos reiteradamente desenvolvidos
pelo Chanceler San Tiago Dan tas.

O Globo, Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1962.
«Ü Sr. Tancredo Neves reafirma a posição do Brasil
em face de Cuba».

1.,,

A propósito da reunião dos Chanceleres, que se instala hoje
em Punta dei Este, o Primeiro~Ministro Tancredo Neves expediu,
através da Secretaria de Imprensa do Itamaraty, a seguinte mensagem:
«Ü Govêrno e o povo do Brasil formulam os votos
mais ardentes para que Deus inspire os Ministros das
Relações Exteriores do Hemisfério nas decisões que vão
tomar a partir de segunda~ feira. em Punta dei Este.
Um propósito comum deve animar a todos: o de pre~
servar a integridade e o prestígio do sistema interameri~
can<>c o qual se baseia, de um lado, no princípio de nãointervenção e autodeterminação expresso no art. 15 da
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Carta da O.E.A., e, de outro lado, na aspiração dos
povos americanos de se organizarem e viverem sob o re~
gime democrático representativo.
O Brasil, como nação cristã e democrática, .repele,
tanto quanto o seu Govêrno, o comunismo internacional,
e lamenta que a revolução de Cuba, tendo começado
por exprimir a justa reação popular contra uma ditadura,
haja acabado por converter~se num regime marxista~leni~
nista, como o definiu o seu Primeiro~ Ministro. Nossa
linha de conduta na Consulta, aprovada pelo Conselho de
Ministros,. é a que foi exposta, em têrmos claros e inequí~
vocos pelo Sr. San Tiago Dantas aos Embaixadores
americanos reunidos no Itamaraty. Estamos certos de
que, em meio às paixões e ressentimentos,, que estão
toldando o espírif() de tantos governos, a orientação do
Brasil, inspirada pelo desejo de concórdia e pelo senso
de equilíbrio, tão característicos da nossa tradição diplo~
mática, há de fazer-se ouvir, pois nossa posição está
certa e nossas idéias são construtivas. Não fortalecereinos o comunismo., nem debilitaremos a soberania dos
Estados americanos. »

..

Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 23 de ja~
neiro de 1962. «Conferência só começa hoje a pedido
do Ministro San Tiago Dantas».

Punta deZ Este, 22 (János Lesgyel, enviado especial) - Na
reunião preliminar dos Chanceleres, realizada na tarde de domingo,
o Ministro San Tiago Dantas apresentou proposta para que o
início da Conferência fôsse adiado por 24 horas, isto é, de segunda
para têrça~feira. A moção foi imediatamente aceita por unani~
midade, uma vez que todos os delegados acharam conveniente o
aproveitamento de mais um dia para consultas sem protocolo,
antes que começasse a apresentação oficial das propostas para
a solução do caso cubano.
Assim sendo, embora se tivesse realizado ontem a abertura
solene da Conferência, a sessão inaugural só será realizada esta
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prevista para têrça~feira, para o dia seguinte, isto é, quarta-feira.
Não obstante, permanece inalterada a data do encerramento, fixada
para segunda-feira, dia 29.
Na sessão preliminar dos Chanceleres estiveram presentes
todos os países, menos a República Dominicana e Honduras, cujos
lugares ficaram vasios .
Cabendo a presidência da Conferência ao Uruguai, cujo Pre~
sidente assumiu tàcitamente o cargo, foi eleito Vice- Presidente o
Panamá e membros das Comissões o Uruguai, México e Salvador,
na Comissão das Credenciais; Haiti, Brasil, Estados Unidos e
Colômbia, na Comissão do Estilo ( redação de documentos) .
Argentina, Brasil e Nicarágua receberam o Presidente do Uruguai
na sessão inaugural.

A Gazeta, São Paulo, 23 de janeiro de 1962.
«0 Brasil em Punta del Este».
Nada mais oportuno, neste instante da maior transcendência
para os destinos ·das Américas, que as declarações do Primeiro
Ministro da República, reiterando a posição do Brasil, em face
da Reunião dos Chanceleres, em Punta del Este. Depois da
.exposição do Ministro San Tiago Dantas, em têrmos de reafir~
mação das diretrizes assentadas pelo Presidente João Goulart, a
maneira como Tancredo Neves se manifestou foi a pá~de~cal nas
.explorações, suscitadas em tôrno da atitude do Itamaraty, quer
no tocante a Cuba, quer no tocante aos atritos internacionais e
.à luta de ideologias. Em resumo: o Govêrno do Brasil sustenta
a linha tradicional da diplomacia nacional, como a fixaram os dois
pan-americanistas, Rio Branco e Joaquim Nabuco, para a soberania
·e a integridade do continente, assim como para a integridade e a
soberania de cada nação do Novo Mundo. A questão de Cuba
tem de ser considerada, primordialmente, sob o principio da não~
intervenção e da autodeterminação, sem o que fracassam tôdas
.as tentativas de robustecimento máximo do poder econômico e
político do Hemisfério. Defensor, a qualquer custo, da sobre-
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mismos da direita e da esquerda, o Brasil, como terra civilizada.
l_ivre e cristã, não cede nada em suas convicções de salvaguarda
dos direitos do homem e da liberdade.

** *
lnfelizanente, a questão de Cuba passou a ser vista sob ângulo
de deturpação, em conseqüência da propaganda dos espíritos
apaixonados. A questão de Cuba se cifra neste ponto: deve ser
recuperada pela comunhão pan~americana.
Com o respeito
à não~intervenção e à autodeterminação, as Américas dão im~
pressionante lição aos comunistas de Fidel Castro, porque o regime da foice e o martelo nunca respeitou a autodeterminação nem
a não~intervenção. Isolar Cuba, conforme disse San Tiago Dantas. é atirá-la à «Cortina de ferro». Não só. :É também expectativa de guerra generaLzada. Ora, a política justa e sábia nesse
problema delicado, consiste em negar o jôgo da URSS que ma~
nobra o líder dos «barbudos». Mais dia menos dia, Cuba compreenderá melhor os rumos das pátrias independentes e soberana5
e, então, decide por suas próprias mãos a sorte do fidelismo. que
reproduz, caricaturalmente a tirania das estepes. Recuperar
Cuba, acima de tudo, para que o povo da Grande Antilha acorde
e regresse à confraternidade da América Latina. De resoluções
ponderadas em Punta dei Este, ganha proveito a democracia~
De resoluções intempestivas, ganha vantagem a ditadura de
Moscou.

* * *
A polífca exterior, conduz,ida pela serenidade do Presidente
João Goulart e: pela orientação do cPremier:. Tancredo Neves, não
se afasta milímetro sequer da política sempre consagrada pelo
hamaraty. Cada vez mais profundos são os laços que prendem
esta grande Pátria à rijeza inquebrantável da União Pan~Ameri
cana. Isto, o Chanceler San Tiago Dan tas expõe aos ilustres.
colegas das outras repúblicas. Por que segregar pelas sanções
é! terra de Cuba, se por outros recursos logo retornará ao convívio
do direito, da civilização .. da cultura, da liberdade. e do cristia-
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·nismo ? Gravem~se os conceitos claros e precisos do Primeiro Ministro; «Estamos certos de que, em meio às paixões e ressentimentos que estão toldando o espírito de todos os governos, a
orientação do Brasil, inspirada pelos desejos de concórdia, pelo
senso de equilíbrio, tão característicos da nossa tradição diplomática. há de fazer-se ouvir, pois nossa posição está certa e nossas
idéias são construtivas. Não fortaleceremos o comunismo, nem
debilitaremos a soberania dos Estados Americanos» .

O Globot Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1962.
«0 Brasil não procurará impor a tese de neutraliza·
ção de Cuba».

Punta dei Este, 22 de janeiro (de Otávio Bonfim, enviado
especial) - O Ministro San Tiago Dantas declarou~nos que sãmente dará o caráter oficial de proposição à tese brasileira do
estatuto de neutralização de Cuba, se sentir que ela tem «chance»
de substancial votação no plenário desta VIII Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores, para debater o problema cubano. O Chanceler está convencido de que o plano
do Brasil é o único que pode oferecer uma solução prática para
o caso e não quer queimá-lo definitivamente, submetendo-o ao
vexame de uma votação inexpressiva. Acha o Sr. San Tiago
Dantas que. agora ou depois. os governos americanos acal-arão
convencidos de que, fora de qualquer solução violenta, o caminho
certo é neutralizar o govêrno comunista de Fidel Castro, impondo-lhe obrigações negativas em suas relações com as demais
nações do Continente e com os países do bloco comunista.

I

O Ministro das Relações Exteriores conseguiu ontem, durante
a reun:ão preparatória, a sua primeira vitória diplomática na Conferência, ao conseguir o adiamento, por 24 horas. dos efetivos
trabalhos da VIII Reunião de Consulta. Essa folga permitirlhe-á prosseguir em sua diplomacia pessoal, mantendo contatos
com seus colegas de outros países a quem explicará, pormenorizadamente, a tese brasileira. · Desde sexta-feira, quando chegou,
o Chanceler vem mantendo conversações reservadas com os outros
M'nistros, tarefa que prosseguirá durante o dia de hoje e até à

-224noite de amanhã, quando terão início os trabalhos do plenário da
Reunião de Consulta, com os discursos oficiais de cada país.
A idéia inicial do Sr. San Tiago Dantas era conseguir um retarda~
mento de 48 horas no início dos trabalhos da Conferência. Mas
reduziu o prazo pela metade, obtendo uma folga que êle próprio
batizou de «período de flexibilidade» isto é, durante essas 24 horas
aquêles países que não têm posição intransigente estarão abertos
às conversações e entedimentos .
Fonte diplomática adiantou~nos que o próprio Brasil estaria
suscetível aos entendimentos, pois não veio para cá com urna
po·sição intransigente. Nosso país só não admitirá qualquer so~
lução que fira os princípios de autodeterminação e não~intervenção,
conforme as reiteradas declarações do Chanceler San Tiago
Dan tas. Vale dizer: não admitiremos qualquer operação militar
externa para derrubar o Govêrno de Fídel Castro. Na verdade,
a grande maioria das nações do Continente não admite êsse pro~
cesso. Nem mesmo os Estados Unidos.
Desta forma, a não intransigência do Brasil resurne~se ao
fato de que nossa Delegação não insistirá na aceitação do esta~
tuto consentido da neutralização. Tentaremos convencer os
demais países do sentido prático da tese Mas, se não fôi: possível,
o Ministro nem mesmo lhe emprestará aspectos de proposição
oficial, embora, em seu discurso, discorra sôbre a mesma e sua
eficácia.
Disse~nos o Ministro San Tiago Dantas que o desejo pri~
rnordial do Brasil é ver que qualquer decisão a ser tomada em
Punta dei Este represente a unidade de opinião dos Governos
americanos. Entende o Chanceler que urna decisão por maioria
de votos, embora alcançando o «quorum» dos dois terços exigidos
pela Carta da Organização dos Estados Americanos, seria danosa
ao sistema interarnericano. Pois em tôdas as ocasiões em que
estiveram reunidos os Chanceleres americanos, as decisões foram
unânimes. E receia o Sr. San Tiago Dantas que se aquêle
«quorum» mínimo, que equivale a 14 votos dos países~rnernbros
c;la OEA, não fôr alcançado, críando~se um impasse, então haverá
um dano maior ao pan~americanisrno·, pelas péssimas repercussões
que haveria entre os governos e a opinião pública dos países extra~
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na sua luta ideológica contra o comunismo.
Não se pode fazer qualquer prognóstico sôbre o resultado
dessa VIII Reunião de Consulta. O Brasil faz esfôrço no sen~
tido de se chegar a uma decisão realista, criando-se um comitê
para elaborar um estatuto de neutralização para Cuba. A Co~
lômbia inclina-se no sentido de se dar um prazo de sessenta dias
a Fidel Castro para que rompa, publicamente, suas ligações com
o bloco comunista. Mas a proposta colombiana, país que pediu
a realização dessa Reunião de Consulta, não encontrou boa aco~
lhida nas sondagens preliminares. Os países do Caribe e da
América Central desejariam a exclusão de Cuba da OEA ou a
aplicação do recurso de rompimento de relações diplomáticas, com
o que iriam sentir-se mais garantidos contra a intervenção ideoló~
gica de Castro em seus territórios. O México, que estava dis~
posto a votar contra qualquer proposição, por entender que não
há base para apreciação do caso cubano na OEA, evoluiu dessa
posição de intransigência negativa, no sentido de aceitar a solução
proposta pelo Brasil. A Bolívia, o Chile e o Equador são, em
princípio, contra a condenação de Cuba, pois temem a opinião
pública interna. A Argentina e o Uruguai surgem como incógnitos e os Estados Unidos desejam que a Reunião de Consulta
chegue a um resultado incisivo contra Cuba, mas ainda não se
pronunciaram abertamente sôbre o assunto . É certo que à sua
chegada a Montevidéu o Secretário de Estado Dean Rusk declarou
que essa VIII Reunião de Consulta complementaria a Conferência
Econômica e Social, que lançou as bases da Aliança para o Pro-gresso, e que ao seu resultado estaria ligado o êxito dêsse programa
do Presidente Kennedy.

Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1962. «0 Brasil e Cuba».
As primeiras notícias chegadas de Punta dei Este podem, sem
otimismo, ser interpretadas como indício de vitória da diplomacia
brasileira, através de uma solução de conciliação. Conciliação,
bem entendido, que tem como base o respeito da autodeterminação
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dos povos. Conciliação tendo como base o veto aos planos de
círculos aventureiros, que desservem à democracia continental, que
comprometem a posição norte-americana aos olhos do mundo,
quando sonham pôr em prática, em pleno ano da graça de 1962,
processos do tempo dos desembarques de fuzileiros no Panamá,
ou de maquinações que davam como resultado o assassinato do
líder nacionalista Sandino.

* **
Mais de uma vez o temos dito e julgamos oportuno reafirmá..
lo nestas colunas: cabe ao Chanceler San Tiago Dantas, cabe
ao Govêrno do Sr. João Goulart o mérito de pôr em prática; em
face da questão de Cuba._ a tradicional política brasileira de respeito aos princípios universais da justiça e de defesa dos direitos
dos países fracos, em face da prepotência, da arrogância e dos
pendores belicistas de países todo~poderosos .
A orientação diplomática do Brasil em Punta dei Este, por
isso mesmo, é calorosamente apoiada por nosso povo. A diretriz
que o eminente Chanceler San Tiago Dantas imprime ao trabalho
de nossa Delegação" transformou~se em centro das atenções, no
Uruguai.

***
Antes da abertura oficial da Conferência; já um resultado
positivo foi colhido por nossa Delegação.
Mesmo os jornais
comprometidos com a diplomacia do dólar, aquêles mais furiosa ..
mente empenhados no combate ao Govêrno Fidel Castro, evitam
atacar a proposta brasileira.
Vitoriosa, como tudo o indica que o será, a proposta de nossa
Chancelaria, terá impedido o esfacelamento do sistema pan-ameri..
cano. A quem por outro lado se deveria atribuir a responsabi..
lidade do esfacelamento dêsse sistema ? Aos círculos mais into..
lerantes da diplomacia dos Estados Unidos, que em seu empenho
de fazer política internacional, tendo em vista interêsses privados
de emprêsas nacionalizadas pela revolução cubana} não percebem
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verdadeiros 'interêsses dos próprios Estados Unidos como Nação.

* **
Entretanto, o sistema pan~americano cujo esfacelamento a
posição brasileira está evitando em Punta del Este não é o da
transformação dos países latino~americanos em dócil rebanho, conduzido a pau e corda por um punhado de candidatos a senhores
absolutos do mundo. O sistema pan~americano que defendemos
no Uruguai é o de uma comunidade de nações orientada pelo
respeito mútuo. Somos por uma política de boa-vizinhança que
não representa a contrafação .daquela que o grande Franklin Delano Roosevelt preconizava, contrariando acessos de megalomania
de um punhado de magnatas. nsses magnatas. desgraçadamente,
exercem hoje influência não apenas em atos da política externa
dos E~tados Unidos, como também desorientam a opinião pública
norte.:..americana, através de uma propaganda gigantesca, de um
processo constante de adulteração ou má interpretação dos fatos.
Assim, o honesto cidadão norte~americano da rua, justamente cioso
de sua pr;:,speridade econômica e de seu alto nível de vida, em
matéria de conhecimento e acuidade política não se avantaja muito
aos papuas da Nova Guiné, noventa por cento dos quais ainda
não saíram da Idade da Pedra.
Se mantivermos até o fim a posição até agora sustentada,
prestaremos em Punta dei Este um grande serviço à fraternidade
continental, uma homenagem à soberania cubana e também um
imenso benefício à Nação norte-americana, que poderá tirar, do
encontro da capital uruguaia, ensinamentos importantes.

Jornal do Brasil1 Rio de Janeiro, 24 de janeiro
de 1962. «Salve~se a Aliança».

'

A Conferência de Punta dei Este começou com uma série
de erros essenciais que vêm justificar a posição inicialmente t~
mada por alguns países segundo os quais a Conferência. antes
de mais nada, não deveria ter sido convocada. E não deveria,
principalmente porque. como está ficando provado, nenhum pais
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rência, em que verdadeiramente houvesse o que conferir e sõbre que
conferenciar.
Em discurso ontem proounciado em Havana, o Sr. Fidel
Castro demonstrou, sobejamente, a posição paradoxal em que se
encontra a Delegação cubana em Punta dei Este. Cuba está e
não está na Conferência . Os Srs. Dorticós e Roa estão negocia.ndo, em Punta dei Est~ a permanência de Cuba na Organiz)ação dos Estados Americanos, sem sanções e sem condenação.
Mostram-se até dispostos a negociar um estatuto especial, temporário, para Cuba, que não implique em condenações morais ou
materiais, um modus vivendi equivalente a uma troca de garantias
de não-interferência. Ao mesmo tempo, o Sr. Fidel Castro, em
Havana, falando à Cidade e ao Mundo com a irresponsabilidade
e a violência de sempre, coloca-se exatamente no mesmo nível
dos que estão pedindo, por todo o Hemisfério, o desembarque dos
fuzileiros norte-americanos em Cuba. O Sr. Fidel Castro, também
êle e como sempr~ joga a política, a diplomacia, o diálogo pela
janela e abre a porta à abordagem bélica de seu problema, ace~
nando com seus migs e com suas cinco divisões . O que implica,
nada mais nada menos, em acenar .com o suicídio coletivo e forçado do pobre povo cubano.
Ao mesmo tempo, o Secretário-Geral da Organização dos
Estados Americanos, José Mora, em discurso prQllunciado durante
a sessão de abertura da Conferência, contribuiu fortemente para
tornar a Conferência, como tal, politicamente, diplomàticamente,
juridicamente, impraticável. O Secretário-Geral da OEA tomou
partido numa questão em que de modo algum pode ser parte.
Adotou, virtualmente, a posição, digamos, da Colômbia e do Peru.
Imagine-se, por analogia, o Secretário-Geral da ONU, U. Thant,
abrindo uma sessão especial da Assembléia-Geral ou uma reunião
qualquer do Conselho de Segurança, a fazer em discurso a apologia de uma atitude qualquer dos Estados Unidos ou da União
Soviética.
Finalmente, por sua vez, o Secretário de Estado dos Estados
Unidos cometeu, ontem, um êrro que os amigos de seu país
só podem lamentar e procurar, a todo custo, remediar enquanto
é tempo. Colocou êle a vitória, na Conferência, do ponto-de-vista
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Rusk venham a demonstrar não passarem suas palavras de um
passo em falso, não constituindo, nem de longe, uma convicção
inarredável. Porque, a tomar as declarações do Secretário de
Estado em tôda a sua extensãoJ teremos de concluir, logicamente
que elas invalidam tanto a CQnferência como a própria Aliança .
Preferimos acreditar que a Aliança para o· Progresso foi conce~
bida exatamente como resposta ao desafio implícito na revolução
cubana e no seu ulterior desvirtuamento; preferimos crer que a
Aliança para o Progresso, através de seus êxitos, acabará dispensando não só as sanções que se propõem contra Cuba, como a
realização de encontros como o atual.
Até o momento, a Conferência de Punta dei Este somente
tem servido para evidenciar as contradições e os defeitos do
sistema pan-americano, qua10do, ao contrárioJ êsse sistema tem
tantos aspectos positivos e tantas vantagens que uma ação política
e diplomática inteligente poderia demonstrar e fazer valer em
caráter perm(}!nente. No rumo que estão tomando as coisas,
sobretudo através de erros como os cometidos ontem, só resta
aos democratas do Hemisfério esperar que prevaleça nos próximos
dias a lucidez de delegações como a nossa - é uma satisfação
registrar que o Brasil não está contribuindo para o enfraquecimento da aliança hemisférica - e que seja encontrada uma fórmula
capaz de, pelo menos, manter o campo livre para a ação benéfica
dêsse programa verdadeiramente construtivo que é a Aliança para
o Progresso. Programa no qual continuamos a ver o único processo capaz e de longo alcance para fortificar a democracia neste
Hemisfério, para desenvolver a América Latina sem sacrifício de
nossas liberdades e para, finalmente, salvar povos como o cubanodo desvario suicida de seus líderes.

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 de janeirode 1962. «Dean Rusk: divergência não impedirá a
Aliança».

Punta del Este (de Hermano Alves, enviado especial) O Secretário de Estado., Dean Rusk, declarou ontem ao Chanceler
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,posição diversa da norte~americana não prejudicará de modo
.algum as relações bilaterais Brasil~Estados Unidos da América e a
participação brasileira na ajuda econômica do plano Aliança para
-o Progresso.
O Chanceler expôs minuciosamente a tese brasileira de neu..tralização gradativa para Cuba, mas não conseguiu modificar a
atitude norte~americana. Encontrando~se com o Sr. Osvaldo
Dorticós, Presidente de Cuba. horas depois, declarou~Ihe que a
posição brasileira · visava mais à preservação da integridade do
sistema i!llteramericano do que a qualquer aprovação da linha
·política, acentuadamente comunista, do Govêrno Fidel Castro.
As conversações San Tiago-Dean Rusk foram consideradas
proveitosas pela Delegação brasileira. O Secr~tário de Estado
disse compreender perfeitamente as razões que levam o Brasil a
sustentar o Plano San Tiago para Cuba. Mostrou~se atento
à situação interna no Brasil e afirmou que a grande preocupação,
para os Estados Unidos, é a possibilidade de uma convulsão social
no Brasil, sem dúvida alguma, fato mais grave do que a revolução
·cubana.
A posição brasileira foi elogiada pelo Presidente Dorticós.
Segundo disse êle ao Chanceler San Tiago Dantas, Cuba aceita,
em princípio, o plano de neutralização, embora não creia que os
Estados Unidos admitam a idéia brasileira. Na opinião do
Sr. Dorticós, a posição brasileira é «de extrema imparcialidade e
·<:orreção» .

Diário da Tarde, Belo Horizonte, 25 de janeiro
de 1962, <<A Posição de San Tiago».
O violento discurso pronunciado na Conferência de Punta
·dei Este pelo Sr. San Tiago Dantas. em que êle atacou frontal~
mente o comunismo, foi interpretado por todos os observadores
como um recuo do Brasil da posição originária em relação ao
·<:aso de Cuba.
Na verdade, porém, êsse discurso, conquanto
muito significativo, não representou uma mudança radical na ati~
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tude do nosso país. Houve, sem dúvida, uma retomada de po•
sição, em vista do ambiente que o Chanceler brasileiro encontrou
no seio da conferência. Arguto corno é, viu o Sr. San Tiago
Dantas que uma atitude inflexível do nosso país acabaria por
dividir a América, oferecendo ao comunismo internacional o
melhor «handicap» para urna ação vermelha mais intensa em nosso
Continente. Pior do que o caso de Cuba, seria urna América
separada por ideologias políticas e sociais irreconciliáveis. este
o perigo que os líderes continentais procuram contornar.
O Sr. San Tiago Dantas, que é um democrata sincero., teme que
o Brasil seja o pomo de discórdia, e quer por tôdas as maneiras
encontrar uma fórmula capaz de solucionar o impasse satisfatõria·
mente. O que se pretende é a assinatura de uma declaração
conjunta dentro dos seguintes itens: 1) Cuba se desgarrou do
sistema americano; 2) É hoje um país do bloco soviético;
3) Não· pode ter mais a amizade do·s países democráticos do
Continente. A Delegação americana quer acrescentar a essa
declaração dois itens que têm sido o ohjeto das discussões:
a} sanções econômicas contra Cuba até que o regime fidelista
desapareça da ilha: b) rutura de relações diplomáticas com o
Govêrno de Fidel Castro.
O Brasil caminha até o ponto de considerar que Cuba deve
ser isolada do Continente, porque foi tomada por um sistema de
govêrno incompatível com a formação democrática dos americanos.
Mas não quer tornar Cuba vítima de sanções que talvez viessem a
lhe dar projeção internacionaL ao invés de dificultar a sua marcha.
rumo ao comunismo.

t.
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Sanções econôrnicas - pensa San' Tiago - não deveriam
ser objeto de uma medida conjunta e que resultasse de um ajuste
internacional. Cada país americano deveria, de seu turno, evitar
relações diplomáticas. econômicas e comerciais com Cuba, en•
quanto ali estiver Fidel. Seria uma atitude ditada pelo interêsse
da segurança do Hemisfério e com a qual todos e~tariam de acôrdo.
O que se procura é não fazer alarde dessa conduta americana,
a fim de evitar as contra-medidas dos países interessados em fazer
de Cuba uma ponta-de-lança comunista no sistema democrático
da América.

J
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divisão da América. Se o Sr. San Tiago Dantas conseguir aparar
as arestas e recusar aos comunistas o «handicap» do Continente
.desunido, então, terá conseguido a sua grande vitória.
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O Globo, Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 1962.
<<Rusk pede desculpas a San Tiago Dantas».
Punta del Este (Uruguai, 25 - U. P. I. - «O Globo»)
O Secretário de Estado, Dean Rusk, pediu desculpas ao Ministro
brasileiro de Relações Exteriores, San Tiago Dantas, por ter
abandonado o salão da Conferência durante o discurso, de Dantas
ante o plenário da O. E. A .
Rusk explicou que teve de atender a um chamado telefónico
de longa distância do Presidente Kennedy, que havia sido marcado
para essa hora . O Chanceler brasileiro aceitou as desculpas do
seu colega norte-americano.
j

Rusk disse ainda a Dantas: «Amanhã V. Ex.a poderá abandonar o salão de Conferências durante o meu discurso» . Ao que
Dantas replicou sorrindo: «Não o farei, porque não quero perder
uma só palavra» .

Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 25 de janeiro
de 1962. «Todos esperam pelos Estados Unidos da
América».

Punta de! Este (de Hermano Alves, enviado especial) - Ha
grande expectativa em Punta dei Este, onde todos aguardam o
pronunciamento formal dos Estados Unidos sôbre o memorando
que sete nações: Brasil. Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Haiti
e México apresentaram aos demais chefes de delegações.
O Subsecretário de Estado, Richard Goodwin, declarou que
as próximas 24 horas serão decisivas, mas não quis adiantar detalhes. Até a hora em que o Chanceler San Tiago Dan tas falou,
o Secretário de Estado, D~an Rusk, considerava o memorando
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Goodwin chegou a considerá~Io
como merecedor de grande atenção.
Há muita especulação em tôrno de duas ocorrências: a decla~
ração feita pelo Presidente Kennedy, em Washington, e a retirada
brusca do Secretário Dean Rusk durante o discurso de San Tiago
Dantas. Os membros da Delegação americana dizem que Kem.~
nedy fêz uma declaração rápida em tom moderado, sob pressão
da opinião pública . Segundo Morales CarrioD,; assessor da De~
legação americana, Dean Rus.k deixou a sala para atender a tele~
fonema urgente a respeito de problema inte11nacional de outra
parte do mundo.
Alguns delegados brasileiros acham que Dean Rusk quis
mostrar deliberadamente que tem problemas em outras áreas, .re~
cardando aos latino~americanos que êles ,não são os únicos a
exigirem a atenção dos Estados Unidos. A informação de Carrion
parece~me .representar a versão mais convincente.
Tenho ]Jnfor~
mações de que a posição dos Estados Unidos modificou~se consi~
deràvelmente nas últimas horas.
Representantes dos dois grupos divergentes na Conferência
deverão reunir~se hoje pela manhã para discutir o memorando apre~
sentado pelo grupo de sete países, liderados pelo Brasil, Argentina
e México.
Os Estados Unidos reuniram~se ontem à tarde com outros
países que seguem sua l~nha: foi difícil para os delegado.s ameri~
canos convencerem os outros países, especialmente Guatemala e
Nicarágua, de que deveriam adotar posições mais moderadas.

~·
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Diário de São Paulo, São Paulo, 26 de janeiro
de 1962. «Maior objetividade em Punta del Este».
A maneira pela qual vêm evoluindo os pronunciamentos do
Chanceler San Tiago Dantas, em relação ao problema cuban01; não
chega a constituir propriamente surprêsa para os observadores mais
atentos e menos passionais da situação política continental. Real~
mente, os grandes Estados da América têm o indeclinável dever
de preservar a ttnidade pan~americana, e os exageros de alguns

-234-poderiam transformar a Conferência de Punta dei Este em instrumento de divisão e enfraquecimento das fõrças que se devem opor
à penetração comunista no continente.
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Em outras palavras, a falta de cautela das delegações mais
responsáveis poderia fazer com que a reunião promovida pela
OEA se constituísse, na verdade, em fortalecimento da posição
do govêrno comunista de Havana, cujo empenho reside em desmoralizar a Organização dos Estados Americanos, da mesma forma
que a União Soviética tudo faz para desacreditar a Organização
das Nações Unidas.
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O pronunciamento feito quarta~feíra pelo Chanceler brasileiro.
depois de estabelecer estreitos contactos com outras delegações
presentes na estância balneária uruguaia, já se aproxima bem mais
de uma tradução dos sentimentos democráticos de todo o Brasil.
Efetivamente, ao considerar o atual regime de Cuba como uma
verdadeira intervenção soviética no Hemisfério e diante da qual
as demais nações continentais não podem cruzar os braços, o
Sr. San Tiago Dantas coloca com maior precisão o problema da
preservação das liberdades individuais nesta parte do mundo.
Aliás, a evolução dos debates está mostrando que as Repú·
blicas americanas têm consciência plena da delicadeza da situação.
e se dispõem a agir de maneira firme na defesa do continente,
contra a penetração soviética. O discurso do Chanceler colombiano, na abertura do debate geral, é a maior prova dêsse fato.
O Sr. José Caicedo Castilla prestou talvez a mais valiosa contribuição para o esclarecimento das posições e definições de aUudes
diante do perigo cubano, supondo-se mesmo que a profundidade
e a objetividade dos conceitos do Ministro colombiano tenha esti·
mulado o próprio Chanceler brasileiro à veemente declaração pública contra a intervenção soviética em nosso contiennte, através
de Cuba.
De qualqu~r forma, a Conferência da OEA mantém-se -na
linha almejada pelos sinceros democratas da América e do mundo:
um grupo de nações livres revela o sadio propósito de impedir,
pelos meios próprios. a extinção do estilo de vida do Oc·dente: e
não o faz de forma vaga: ao contrário como disse o Chanceler da

.
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-:- 235Colômbia, temos a consciência de que somos parte integrante da,
comunidade livre do Ocidente, ~ ao preservá-la, estamos preservàndo a nós mesmos.

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. 26 de janeirode 1962, «América livre e unida».
O resultado final da Conferência de Punta dei Este ainda é·
O desenrolar, todavia, das últimas negociações e:
debates prova, à evidência, que o Itamaraty, ao formular sua
posição sôbre a situação de Cuba na Organização dos Estados
Americanos, fêz nada mais nada menos que encontrar um denominador comum que atende aos verdadeiros interêsses, a longoprazo, não só de Cuba (falamos do país e do povo, e não do
regime de Castro), e dos Estados Unidos, como, acima de tudo,
do próprio sistema interamericano.
impr~visível.

A primeira vitória parcial do Itamaraty nesse sentido foi
consolidar em tôrno de sua posição as delegações de um grupo,
de países cujos governos estão acima da suspe;ta de ligações comunistas - como, aliás, estão todos os governos latino-americanos,.
exceto o de Cuba. Nisso, o Itamaraty mostrou, de uma vez por
tôdas. que se enganarão qua:squer governos, grandes ou pequenos~.
que no futuro tentarem resolver entre si problemas do Hemisfério,
sem levar em conta os interêsses do Brasil e o grau de influência
de que goza o nosso Ministério das Relações Exteriores junto a
tôdas as Chancelarias da Latino-América - influência conquistada através de nossa secular tradição de respeito à soberania
alheia de fidelidade aos compromissos assumidos, de preferência.
pelos métodos pacíficos e de vocação para a negociação flexível e
objetiva. Nesse contexto, o Sr. San Tiago Dantas se coloca, ~o
br~tuqo através de suas qualidades pessoais de raciocínio lúcido,
de argumentação convincente e de habilidade tática, como d:gno·.
herdeiro de nossa linhagem de ilustres Chanceleres.
A segunda vitória parcial foi o contrôle exercido sôbre a
Delegação cubana, cuja disposição natural eram a provocação e o-
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xico - e a solidez do entendimento brasileiro~mexicano é uma
outra vitória parcial do ltamaraty, esta, alcançando um escopo
bem mais amplo que o contexto do problema cubano - tem
.conseguido, pelo menos até agora, impedir que Cuba, come de
hábito, sirva aos interêsses soviéticos de polarização e divisão do
Continente e de desmoralização do sistema jurídico~político interamericano. 1!: verdade que o Sr. Castro; de Havana, continua a
soprar os ventos de sua oratória desvairada e é possível que o
Sr. Dorticós, mais adiante, pronuncie o discurso em que tentará
reescrever a história à nova moda cubana - mas, de qualquer
maneira, a Delegação cubana se tem abstido, até agora (e nisso
se entrevê claramente a marca da interferência mexicana-brasileira), de introduzir na Co.nferência qualquer das táticas habitual~
mente utilizadas pelos comunistas, quando lhes interessa desvirtuar
ou impossibilitar encontros internacionais.
A terceira vitória parcial foi alcançada ontem. O discurso
pronunciado pelo Secretário de Estado Dean Rusk - discurso
que deve ser saudado. em si mesmo, como um exemplo particularmente eloqüente da evolução da diplomacia norte-americana desde
o fim da era de John Foster Dulles - representa uma aproximação em reação ao ponto-de-vista do Brasil que nem os observadores mais otimistas poderiam prever há apenas quarenta e oito
horas. Com efeito, como bem o notou o próprio Sr. San Tiago
Dantas.., em declarações à imprensa em Punta dei Este, as quatro
propostas contidas no discurso do Sr. Rusk não mencionam nem
as sanções co,ntra as quais nos opúnhamos - em particular por
representarem uma interpretação juridicamente inválida do Tra~
tado do Rio de Janeiro - nem a exigência do rompimento de
relações diplomáticas com o regime dominante em Cuba.
As
inconfundíveis palavras do Sr. Dean Rusk vieram em boa hora:
agora, acima das maquinações dos que se utilizam dos meios de
informação como se êstes não passassem de instrumento de en~
ganar o público, sabemos ao certo, sem sombra de dúvida, exatamente onde se encontra a Delegação norte~americana à Confe~
rência de Punta dei Este. Está, como disse o Sr. San Tiago
Dantas, na posição de responsabilidade que convém a um grande
país.

lt.
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-237Resta, agora, demover os pequenos. Isto é, os que têm pouco
á perder em matéria de soberania e de responsabilidade nacional
e internacional. Os pequenos - não só os pequenos países, os
da t.renza dei Caribe e seus aliados que detêm a maioria de votos
na OEA, como também os mesquinhos grupos de interêsses e
pressão, que no interior de cada país, maior ou menor, dêste Continente, se utilizam dos piores métodos de engôdo e intimidação
procurando arrastar o Hemisfério inteiro a um triste espetáculo
de falta de convicções, tradições e princípios éticos, políticos,
diplomáticos. Para isso serão necessários alguns anos de intenso
esclarecimento e heróica resistência da parte dos governos e das
organiz:ações responsáveis de cada um dos nossos países. Para
isso é .necessário que se acompanhe, por tôda parte, o exemplo
ora oferecido por Kennedy - que pouco a pouco vai preenchendo
o claro deixado em seu país por Franklin Delano Roosevelt, o
último,Presidente norte-americano que conseguiu realmente orientar a opinião pública dos Estados Unidos, sem ser por ela simplesmente orientado e sem procurar, por outro lado, manobrá-la através
de processos que tendem ao sublimimar.
Afinal de contas, a Conferência de Punta dei Este, iniciada
sob os mais negros augúrios, começa a dar indicações de poder
vir a constituir um passo importante para a reafirmação do sistema interàmericano. A condenação do, comunismo em geral e
da versão cubana em particular, feita por tôdas as delegações que
se manifestaram até agora, .não deixa dúvida sôbre a vocação
democrática dos povos do Hemisfério.
Se o espírito, senão a letra, das propostas brasileiras continuar
a prevalecer, a Conferência de Punta dei Este terminará por fortalecer esta América Latina constantemente enfraquecida pelas
conspirações antidemocráticas de todos ps tipos.

Jornal do BrasU, Rio de Janeiro, -26 de janeiro
de 1962.

«Solução jurídica ou política».

Punta dei Este (Hermano Al~es, enviado especial) - A solução do problema de Cuba será jurídica ou política ? e esta a
pergunta que diplomatas e jornalistas fazem nos corredores do
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nião de Consulta dos Estados Americanos convocada, de acôrdo
com o Tratado do Rio de Janeiro, para examinar ameaças à paz
e à segurança do Continente por parte de potências extracontinentais.
O Sr. Dean Rusk, Secretário de Estado norte-americano.
pediu hoje uma decisão política, ou, para traduzir apropriadamente, uma «decisão de princípios», no sentido da exclusão do
Govêrno de Cuba dos órgãos do sistema interamericano. Querem
os EUA que o Conselho da OEA implemente, com rapidez. tal
decisão.
O Grupo dos Sete Países que se recusou a aprovar as sanções
contra Cuba julga que aceitar a proposta norte-americana significaria violar os tratados existentes. Â luz da Carta da OEA
e do Tratado do Rio de Janeiro, não há solução possível. a menos
que os norte-americanos resolvam impor sua vontade por meio
da maioria aritmética de votos, reunindo, a paus e pedras, os
1i votos necessários para cortar o nó-górdio jurídico.

"
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A análise do discurso do Sr. Dean Rusk demonstra, porém,
que a posição norte~americana é mais moderada: embora mantenha o ponto~de~vista de que Cuba deverá ser expulsa da OEA,
não invoca, uma só vez, qualquer tratado existente. Tal fato é,
segundo a opinião do Chanceler San Tiago Dantas, o reconhecimento implícito de que o Tratado do Rio não se aplica nesta
reunião que, errónea e paradoxalmente foi convocada nos têrmos
do Tratado do Rio de Janeiro. Recuaram os norte-americano~,
portanto, diante da argumentação jurídica das sete nações.
Não há dúvida de que os norte-americanos - isto é, o
Govêrno Kennedy - já obtiveram duas vantagens consideráveis,
desde o dia 5 de dezembro, em que Fidel Castro se declarou
marxista-leninista: as demais nações reconheceram_ pela simples
convocação da Co-nferência, que o problema cubano é multilateral
e não bilateral e, também, que há incompatibilidade entre os regimes marxistas-leninistas filiados ao comunismo internacional e
o sistema interamericano .
Diante da impossibilidade de encontrar-se uma fórmula jurídica que satisfaça aos interêsses políticos norte-americanos, o
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xico, Sr. Manuel Tello e da Argentina, Sr. Miguel Angel Cárcano.
pediu mais um adiamento de 24 horas, para que a Comissão Especial, formada pelos representantes dos sete e, dos 12, chegue a
alguma decisão.
Só depois dêsse prazo, que termina às 21 horas de hoje,
é que os projetos de resolução poderão ser apresentados. Na noite de ontem, diante do impasse e da expectativa
do discurso do Presidente de Cuba, Sr. Oswaldo Dorticós, o
Secretário de Estado, Dean Rusk, declarou aos jornalistas norteamericanos que, entre a unanimidade em tôrno de uma solução
que não corresponda à conceituação dos 12 e à maioria de votos,
preferira uma decisão prática, de maioria.
sexta~feira,

Até onde os norte-americanos terão êxito ? Sabe~se que pelo
menos quatro das sete nações estão firmes: Brasil, México, Bo~
lívia e Equador. Conseguirão os norte~americanos abalar a po~
sição da Argentina, do Chile e do Haiti ? O Conselho de Govêrno
do Uruguai reuniu-se na noite de ontem para afirmar, finalmente,
a sua posição. Vai fazê-lo, muito prudentemente, depois que o
Secretário Dean Rusk e os Chanceleres San Tiago Dantas e
Miguel Cárcano falaram, e na hora em que o Presidente Dorticós
estiver falando. O Uruguai poderá ser o 13.0 voto de que os
Estados Unidos necessitam. Quem será o 14.0 ? Terão também
os norte-americanos audácia para tomar uma simples decisão majoritária, quE; de saída, é rejeitada pelas duas maiores nações latino-americanas, o México e o Brasil, e que poderá ser repelida por:
duas outras grandes: Argentina e Chile ?
Neste vai~vém de rumores, pressões, conversas por trás da
cortina e guerra-de-nervos em Punta dei Este, começa a haver
temor generalizado de que os instrumentos jurídicos interameri~
canos sejam «arranhados», para resolver um problema que é mais
.da opinião pública norte-americana do que, prõpriamente, da segurança dos Estados Unidos e do resto do Continente. As nações
que mantém posição jurídica sentir-se-ão obrigadas a cumprir
decisão 111ajoritária que consideram - dados os têrmos em que
a questão está colocada - flagrantemente ilegal ?
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inicial continua de pé, à espera do dia em que as 12 nações, encaw
beçadas pelos Estados UnidosJ se decidam a aceitá~ la. A so-lução é política e encontra fundamentação jurídica: só não é
aceita por Dean Rusk, porque inclui negociações das quais Cuba,
como parte interessada, teria seu papel.
Como poderá Dean Rusk aceitar essa negociação, se êle pró"'
prio disse que é impossível negociar com o comunismo neste Hemis-fério ?
fato é que, atê agora, todos andam, viram e mexem,
não acham argumentos jurídicos e voltam a reexaminar a solução
brasileira, que os doze não podem aceitar porque não querem dar
o braço a torcer.

o

Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 26 de janei.ro de 1962. «Brasil satisfeito com fala de Rusk».
«Objetivos bastante próximos, embora ainda não in-tegralmente coincidentes com os expostos no memo"
randum dos sete». «Declarações do Chanceler San
Tiago Dantas».
Punta del Este, 25 {AN.-JC) - Declarando registrar com
prazer, não estarem mencionadas, no discurso do Sr. Dean Rusk.
as sanções previstas no Tratado do Rio de Janeiro, o Chanceler
San Tiago Dantas observou, em nota distribuída após haver fa.lado o Secretário de Estado norte--americano, que «com o senso
de responsabilidade próprio de um grande país, os Estados
Unidos estão procurando fixar objetivos mais flexíveis».
Disse o Ministro das Relações Exteriores brasileiro que tais
objetivos se acham bastante próximos, «embora ainda não integral...
mente coincidentes com os expostos no memorandum dos sete»,
cujo bloco é constituído pelo Brasil, Argentina, Bolívia, Chile,
México, Equador e Haiti. Reafirmou, depois, num encontro in-formal com os jornalistas a posição brasileira.

-g a seguintE; na íntegra, a nota do Chanceler San Tiago
Dantas:
«0 discurso do Secretário de Estado defende certos·
conceitos em que todos os governos democráticos da Amé-
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sobretudo quanto à disposição de luta em defesa da de~
mocracia contra o comunismo internacional. No to~
cante às medidas a serem tomadas em relação a Cuba,
registro, com prazer, que não estão mencionadas entre
as aconselhadas pelos Estados Unidos as sanções pre~
vistas no Tratado do Rio de Janeiro e outros, que .o
Brasil tem considerado, por motivos jurídicos e políticos,
inadequados e que certas correntes pouco esclarecidas da
opinião pública, não só do Brasit mas de outros países
americanos têm sustentado impensadamente.
Com o
senso de responsabilidade próprio de um grande país, os
Estados Unidos estão procurando, como o discurso evi~
dencia, fixar objetivos mais flexíveis, bastante próximos,
embora ainda não integralmente coincidentes com os ex~
postos no memorandum dos sete. Acredito que em tôrno
dêsse objetivo possa prosseguir, de maneira construtiva,
a tarefa do grupo de trabalho constituído com a partici~
pação de diversos países, inclusive o Brasil. no seio da
Consulta» .
Na sessão matutina, falaram os Chanceleres do Peru, Alva~
rado Garrido; Estados Unidos, Dean Rusk; Venezuela, Falcon
Briceno; e Panamá, Galileo Solis. A sessão vespertina foi iniciada
pelo Chanceler do Haiti, Sr. Phalmer, seguindo~se o da Argen~
tina, Miguel Angel Cárcano, e o do EqJ.tador, Acosta Yepez.
Para a sessão noturna estão previstos três oradores: Paraguai,
Sapena Pastor; Cuba, Dorticós Torrado, e República Dominicana,
Bonilla Atiles. Para amanhã, prevê~se discurso dos Chanceleres
da Nicarágua, Renê Schick, e Costa Riéa, Vargas Fernandez.
Afirmou o Sr. Dean Rusk, em seu discurs(\ que os meios
de alcançar os objetivos comuns são inteligência, d~cisão e von~
tade dos governos e povos do Hemisfério. Salientou as necessi~
dades de progresso dêsses mesmos povos bem como de educação,
saúde e bem~estar. Lembrou a «Aliança para o Progresso» e a
melhor maneira de atacar as duradouras causas que atraem o
comunismo: pobreza, fome e ignorância. «Para que ela tenha
êxito, disse, precisamos protegê-.Ja com processos democráticos» .
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Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 26 de ja~
neiro de 1962, Dinah Silveira de Queiroz, «Jornal~
zinho ,Pobre», «Punta. dei Este e seus equívocos».
Enquanto dito esta crónica, multiplicam~se as notícias sóbre
a Conferência de Punta dei Este.. Leio, ora declarações otimistas,
vindas de um porta.~voz da Delegação americana; ora as sábias
e ponderadas palavras de San Tiago Dantas: «Quaisquer sanções
contra aquêle país, (Cuba) quer diplomáticas quer económicas,
resultariam, simplesmente, em prejuízos graves para o Ocidente,
pois Cuba passaria a gravitar, exclusivamente, em tórno do bloco
soviético. Não havendo sanções, ficará sempre uma porta aberta
para sua volta à Democracia». E aí está San Tiago Dantas com
sua nitidez de professor e de jurista, embora bem reconheça «que
a existência de um Estado comunista é incompatível com o sistema
interamericano»u a proclamar que o Hemisfério não deve obrigar
as nações que o compõem a romper relações com Cuba.
Em tórno dêste homem que age com os olhos voltados para
o futuro e, principalmente, sem esta apressada atitude dos que
procuram ganhar o momento, mas adotando, sim, a serena decisão
de quem desc:;ja ganhar o futuro, as paixões fervilham, enquanto,
em outros países., a Conferência faz germinar a luta comunista
nos distúrbios de rua. :é grave a ambiência de equívocos que se
forma: de um lado, os irreconciliáveis, que querem medidas drás*
ticas contra Cuba, aqui mesmo, dentro do Brasil; de outro lado,
aquêles que fazem de San Tiago Dantas um campeão na Confe~
rência, com muito de esportivo, e que desempenhará o mais belo
papel, por sua atitude,, no entender dos intransigentes que esperam
agressiva política baseada nos pontos~de-vista sustentados pelo
Chanceler brasileiro. Pois San Tiago Dan tas não é nada disso.
Nem é o isolado representante de uma política que visa derrubar
a orientação de todos os outros representantes e por sua atuação
conduzir o Brasil a uma evidência, a um vedetismo entre as nações
do continente, nem será drástico punidor de uma Cuba desgarrada
da democracia. É preciso não perder de vista esta verdade solar:
não haverá nem sucessos nem derrotas. O que a OEA decidir,
doa em quem doer, aflija a quem afligir, terá de ser segUt1do pot'
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tôdas as nações do Continen!Je. Daí a extrema cautela de San
Tiago Dantas: o pedido de adiamento da Conferência, por um dia,
logo no iníciQ, as suas firmes, mas sempre amistosas declarações
em relação às outras correntes. Sabemos que êle tudo fará para
que a vitória seja do Continente, e não para que tenha a sua vitória, dêle, San Tiago Dantas, pois que, felizmente, não é um
homem ligado à emoção das coisas que estão acontecendo, mas à
previsão dos fatos que estarão contidos, inexoràvelmente, nas
resoluções de Punta dei Este.

Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 26 de ja•
neiro de 1962, «Brasil satisfeito com fala de Rush>
- Objetivos bastante próximos, embora ainda não
integralmente coincidentes com os expostos no memorandum dos sete. Declarações do Chanceler San
Thiago Dantas.

Punta deZ Este, 25 (AN-JC) - Declarando registrar, com
prazer, não estarem mencionadas, no discurso do Senhor Dean
Rusk, as nações previstas no Tratado do Rio de Janeiro, o Chanceler San Tiago Dantas observou, em nota distribuída após haver
falado o Secretário de Estado no·rte-americanQ, que «com o senso
de responsabilidade próprio de úm grande :~aís, os Estados Unidos
estão procurando fixar objetivos mais flexíveis».
Disse o Ministro das Relações Exteriores brasileiro que tais
objetivos se acham bastante próximos, «embora ainda não integralmente coincidentes com os expostos no memorandum dos sete»,
cujo bloco é constituído pelo Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, México, Equador e Haiti. Reafirmou, depois, num encontro informal
com os jornalistas, a posição brasileira.
É a seguinte, na íntegra, a nota do Chanceler San Tiago
Dantas:
«0 discurso do Secretário de Estado defende certos
conceitos em que todos os governos democráticos da
América Latina, inclusive o Brasil, coincidem plenamen..
te, sobretudo quanto à disposição de luta em defesa da
democracia contra o comunismo internacional. No to~
cante às medidas a serem tomadas em relação a Cuba,

-244-

•

registro, com prazer, que não estão mencionadas entre
as aconselhadas pelos Estados Unidos as sanções previstas no Tratado do Rio de Janeiro e outros que o Brasil
tem considerado por motivos jurídicos e políticos inade...
quados e que certas correntes pouco esclarecidas da
opinião pública, não só do Brasil, mas de outros países
americanos, têm sustentado impensadamente. Com o senso de responsabilidade próprio de um grande país, os
Estados Unidos estão procurando, como o discurso evi..
dencia, fixar objetivos mais flexíveis bastante próximos,
embora ainda não integralmente coincidentes com os expostos no memorandum dos sete.' Acredito que em tôrno
dêsse objetivo possa prosseguir, de maneira construtiva,
a tarefa do grupo de trabalho constituído com a participação de diversos países, inclusive o Brasil. no seio da
Consulta».

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 27 de janeiro·
de 1962. «CNTI protesta contra a inclusão de seu
nome em manifesto pelas sanções».
A Diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Indústria distribuiu ontem manifesto «ao povo, aos trabalhadores
e às autoridades», desautorizando a inserção de seu nome num
manifesto em que a Organização Regional lnteramericana de Trabalhadores (O RIT) pedia aos Chanceleres que adotassem uma
política de sanções contra Cuba.
A CNTI. que manifestou idêntico ponto-de-vista em telegrama ao Chanceler San Tiago Dantas e à direção da ORIT,
reafirma seu apoio à orientação do Govêrno brasileiro no caso
cubano, baseado na autodeterminação e na não-intervenção.
A nota distribuída à imprensa e os telegramas são assinados pelo
Presidente da CNTI. Sr. Clodsmith Riani, e pelos demais diretores.
Explica a CNTI que apóia a política externa do Govêrno,
brilhantemente defendida pelo Chanceler San Tiago Dantas,
porque:

•
~

~
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1 - «Reflete, com fidelidade, a vontade soberana do povo
brasileiro, no exato momento em que o nosso país está empenhado
em sua total emancipação político~econômica, lutando, sem des~
falecimentos, para banir de nossa Pátria os trustes inter.nacionais,
fato que também caracteriza a luta do povo cubano·;
2 - conserva intangível a tradição política de nosso povo,
de não~intervenção em outros países e de não admitir que inter~
firam em nossa Pátria»;
O manifesto da ORIT foi publicado, segundo. informa a
CNTI, em vários jornais latino~americanos.

Correio Paulistano, São Paulo, 28 de janeiro de
1962. «Dantas em Punta del Este» . (extra to)

r-

Não defende a Delegação brasileira, por um momento
sequer, o tipo de govêrno adotado pelos dirigentes cubanos.
Mas não admite, apesar dessa discordância que, sob alegação de
fraqueza de milhões de americanos de vários países, em face de
um punhado de americanos de uma ilha, se prepare, psicolõgica~
mente, não o isolamento de Cuba - que aliás está sendo feito
por ela mesma - mas a intervenção. Sabe muito bem a diplo~
macia brasileira que o conformismo geral em relação à aplicação
de sanções contra Cuba, que qualquer medida punitiva poderia
ser o rastilho de graves acontecimentos, como o ·desencadeamento
de conflitos e lutas que só podem ser evitadas com a defesa de
princípios, cujo desrespeito, neste Continente, lançá~lo·~ia num des~
penhadeiro, pela fraqueza econômica da maioria dos países latino~
americanos. Repetir~se~iam aqui, os tristes episódios de luta fra~
tricida entre povos da Ásia e da Africa, mas é preciso acentuar
que aquêles povos eram presas mais fáceis dessas lutas, dada a
falta de independência política que os inferiorizava.
De acôrdo com sua índole pacifista, o Brasil defende a con~
tinuação dêsses princípios. Sem êles não haverá OEA, e não
haverá mesmo ONllv a qual, em situações mais complicadas, como
a oferecida pelas lutas em países que surgem da noite do colonia~

-246-

•

nismo._ disputando um lugar de independência no mundo, muitas
vêzes tem~se visto ameaçada na manutenção da sua autoridade
moral.

Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 28 de ja~
neiro de 1962. «Momento Internacional». «Brasil e
a Conferência».

'!

"

A atuação do Bràsil em Punta dei Este prova a importância
do noso país, atuação criticada pela extrema~direita da América
Latina, incapaz de oferecer alternativas e pensando que só o uso
da fôrça pode resolver os nossos problemas. Oferecemos resis~
tência ao que considerávamos errado, aceitamos o que conside~
ramos certo. Fomos a Punta de1 Este com um govêrno fraco,
mas prova~se, mais uma vez, que o fundamental é a importância
real da nação, a sua fôrça e o que representa. E também a sua
opinião pública, que brilhantemente resiste a todos os grupos de
pressão que pretendem desorientá~ la.
Em Punta dei Este, ficou demonstrado que contra uma decisão
do Brasil nada, ou muito pouco, se pode fazer, no plano diplomático, dentro do sistema interamericano. Por isso mesmo o
entendimento entre os Estados Unidos e o Brasil é mais que nunca
necessário, mas tendo os Estados Unidos de compreender que,
em todos os compromissos desejáveis tem de se encontrar uma
bissetriz e não o antigo e inalterável vector, que era a vontade
única dos norte-americanos. Seria um êrro pensar que os ameri~
canos não compreenderam isto, mas a distância que vai de com~
preender a praticar é a que separa os primeiros momentos da
Conferência de Punta dei Este, dos atuais, onde Dean Rusk já
entendeu que as resoluções trazidas de Washington não são, nem
poderiam ser, as votadas, tendo na sua frente, não com hostili~
dade, mas com opinião própria, o Brasil e outros países cons~
cientes da América do Sul. Naturalmente que o Brasil teve de
fazer também algumas concessões. A Delegação do Brasil, tão
anticomunista como Dean Rusk. mostrou contudo adotar uma outra
perspectiva e que esta perspectiva contém dados reais, prova~se

...
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pela própria mudança, não total mas parcial, não de fundo mas
de métodos. a que em verdade assistimos da parte dos Estados
Unidos, em Punta dei Este. E Dean Rusk, um dos mais assíduos
leitores de Walter Lippmann, certamente meditou o seu elogio aos
pontos~de~vista da Delegação do Brasil.
Não fomos hesitantes,
fomos prudentes, mas soubemos associar~nos com energia às resoluções em defesc. do pan~americanismo.

** *
Os Estados Unidos dizem existir uma oposição forte ao go~
vêxno de Fidel Castro em Cuba, mas é o Brasil, por sua atuação,
que prova contar seja ainda possível uma evolução interna, pela
pressão dessa oposição sôbre o govêrno. Ao repelirmos inter~
venções e sanções (além de o fazermos por motivos de ordem
jurídica) mostramos na verdade acreditar no povo cubano. no
seu espírito democrático e na ·possibilidade ainda de uma evolução
imposta pelo povo cubano que seria prejudicada por atos que im~
plicassem uma maior integração de Havana no bloco soviético.

r,

Ora, é isto, tanto quanto uma desmoralização do pan~ameri~
canismo, que viria de atitudes extremistas, que é necessário evitar.
S necessário que a América Latina esteja presente em Cuba, pois
isso será uma defesa para o povo cubano: é necessário que o
comércio de Cuba não se faça exclusivamente com o bloco sovié~
tico: é necessário que a oposição cubana tenha embaixadas onde
se refugiar, e ainda: é necessário saber o que se passa em Cuba
e isso tornar~se~ia impo,ssível com atitudes que levassem a um
rompimento. Pelo discurso do Presidente Dorticós, Cuba está
na disposição de dar um certo número de garantias, afirmando
que nenhuma potência solicitou ou obteve bases militares em Cuba.

e evidente que esta passagem do discurso de Dorticós reflete
a situação criada pela recusa de Khruschew em permitir a entrada
de Fidel Castro no pacto de Varsóvia. Seja qual fôr o motivo,
esta declaração implica um compromisso, de valor discutíve~ mas
flUe deve ser anotado. E, principalmente, a inquirição fundamen~
~1 é esta: Cuba é um caso perdido ou recuperável ? Se estivesse
aa fronteira da União Soviética ou da China, seria perdido: na
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situação geopolítica em que se encontra e com fôrças internas po~
derosas de oposição, é .recuperável, desde que se atue com energia
e inteligência, evitando ingenuidade como a de pensar que Fidel
Castro pode evoluir para a democracia, mas evitando também
torná~lo cada vez mais dependente do bloco soviético, e dando
pretextos a uma acentuação do totalitarismo.

..

"!

** *
Graças à posição do Brasil, e a uma maior flexibilidade dos
Estados Unidos, os valores essenciais do pan~americanismo não
serão abalados. É isto o fundamental. O essencial é consi~
der ar que não se deve permitir a multiplicação de «cubas» (e certos
países da América Central são «cubas» em potencial) . E não se
deve permitir lutando denodadamente contra o subdesenvolvi~
mento. .Ê:sse é o caminho e neste sentido a «Aiiança para o
Progresso» está na linha certa, além de representar uma nova di~
mensão do pan~americanismo .
As medidas decididas em Punta dei Este (as medidas que
o Brasil aceita e excluindo sanções e intervenções) serão úteis
para o próprio Fidel Castro entender exatamente que não pode
impunemente afirmar~se marxista~leninista e tudo continuar como
antes. O sistema interamericano. logicamente reagiu (marcando
a sua incompatibilidade com o sistema cubano) e o contrário seria
de surpreender a todos, inclusive à União Soviética.

Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 28 Je ja~
neiro de 1962. «Fulmina a CNTI manifesto da.
ORIT: é contrária a qualquer sanção a Cuba».
Declarando apoiar a posição do Brasil em Punta dei Este.
porque «reflete, com fidelidade, a vontade soberana do povo
brasileiro», a Confederação Nacional dos Trabalhadores na ln~
dústria protestou contra a inclusão do seu nome num manifesto
da Organização Regional Interamericana de Trabalhadores
(ORIT) pela adoção de sanções contra Cuba.

'

-249O protésto foi feito em nota ontem distribuída à imprensa
e, também, em mensagens enviadas pelo Presidente da entidade,
Sr. Clodsmith Riani, ao Chanceler San Tiago Dantas e à própria
ORIT, autora do documento apócrifo, pelo menos no que diz
respeito à assinatura da CNTI .
~·

Declara o Sr. Clodsmith Riani que não assinou aquela pro~
clamação, desautorizando conseqüentemente a inserção do seu
nome no aludido papel.
«A CNTI - ressalta - a seguir - fiel ao princípio de auto~
determinação dos povos, desaprova quaisquer manifestações con~
trárias a Cuba, coerente., aliás, com os repetidos pronunciamentos
exter.nados em outras oportunidades».
Afirma, finalmente, endossar, «sem restrições, a política ex~
terna do Govêrno brasileiro" defendida brilhantemente pelo Chan~
celer San Tiago Dantas», porque ela «conserva intangível a tra~
dição politica do nosso povo, de não~intervenção em outros países,
e de não admitir que interfiram em nossa Pátria».

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 de janeiro
de 1962. «]B em Punta deZ Esee» (HERMANo ALVES,
enviado especial), «Ventos de mudança não vêm
apenas de Cuba» (extra to).

~·

Os ventos de mudanÇa, a que se referiu o Secretário de
Estado, Dean Rusk, em seu discurso na Conferência de Punta
del Este, estão de fato soprando neste Continente - e não são
apenas os ventos das Caraíbas, ·desencadeados pela Revolução
cubana.
Depois de uma semana de negociações infrutíferas para que
houvesse um acôrdo com relação à maneira de se encarar o .re~
gime marxista~Ieninista de Cuba, os dois grupos de nações apenas
concordam em dizer que estão em desacôrdo.
Pela primeira vez na história do sistema interamericano, a
nação mais poderosa do Continente e do planêta, os Estados
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grupo de nações de que uma situação não prevista nos tratadOi
requer um tipo de ação tôda especial.
O Secretário Dean Rusk - que propõe uma decisão de
principio, a suspensão prévia de Cuba da Organização dos Es~
tados Americanos, recusada pelo Chanceler San Tiago Dantas e
pelos Ministros do Exterior de pelo menos quatro outras nações
- declarou ontem, privadamente, que tudo se baseia numa di~
ferença de concepções jurídicas.

~

O Sr. Dean Rusk afirmou que à luz da Common Law anglo~
saxônica, o consenso geral pode suprir a lei onde ela falha, per~
mitindo que a comunidade possa reagir diante de situações im~
previstas que a ameaçam. Mas, a seu ver, o grupo latino~ame~
ricano de oposição raciocina de acôrdo com normas inspiradas no
Direito Romano, que dizem não haver delito se a lei não previu .
Na verdade, porélllv por trás das diferenç~s jurídicas, hã
uma profunda divergência de concepções políticas. Os Estados
Unidos querem tornar irrevogável o afastamento de Cuba do
sistema interamericano. Com Cuba fora do sistema, os Estados
Unidos teriam maior liberdade de ação, pois confiam em que a
União Soviética não se arriscará a uma guerra para proteger um
regime comuniHta tão pouco ortodoxo e imperfeitamente alinhado
com o bloco soviético.

i

:-

A concepção contrária é a do Brasil, que, propondo um Esta~
tuto Especial de relações com Cuba, quer deixar a porta aberta
para o retôrno de Cuba à convivência perfeita com as demais
naÇões americanas. O Chanceler San Tiago Dan tas não crê
que Cuba possa escapar à atração exercida sôbre ela pelo Con~
tinente a que pertence.
Enquanto os Estados Unidos querem tornar mais rígido e
disciplinado o sistema interamericano, de acôrdo com uma estra~
tégia de blocos mundiais, o Brasil começa a pregar, embora timi~
damente, outros sistemas, concepções sociais, econômicas e polí~
ticas.
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Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 de janeiro
de 1962. «Posição de grandeza» (extra to) •
É visível o temor dos cubanos de se verem subitamente à
matroca, sem águas tempestuosas, sem uma amarra sequer que
os segure a seu ambiente natural - histórico e geográfico. Por
outro lado, o verdadeiro in'terêsse, tanto dos latinos como dos
norte-americanos, é deixar sempre uma porta, uma só que seja,
aberta ou entreaberta, por onde Cuba, com ou sem seu atual
regime, possa passar, na hipótese, bem verosímil de algum profundo desentendimento com os comissários soviétivos.
Afinal
de co·ntas, os Estados Unidos sempre deixaram uma saída semelhante, claramente praticável. à vista dos países comunistas da
Europa Oriental; os Estados Unidos que sempre ajudaram e
ajudam de todos os modos a Iugoslávia de Tito, para não falar
na Pólônia de Gomulka.

Na afirmação dêsses pontos-de-referência nota-se claramente
a marca do ltamaraty - dêsse ltamaraty renovado e atualizado
no qual tem hoje o Brasil um instrumento precioso de auto-realização econômica e política. Agimos junto aos norte-americanos,
atuamos junto aos cubanos; fizemos o que foi possível, junto a
cada uma das vinte-e-uma Chancelarias dêste Continente, no
sentido de apoiar - apoiar quem ? Apoiar o intelectual e político por vocação, John Kennedy, contra os militares e mercadores
que insistem em manter, como guia dos Estados Unidos, uma
política de potência inteiramente ultrapassada pelos fatos da vida
de nossa época. Apoiar, por outro lado, o povo cubano - e
até mesmo a revolução cubana primordial, cujos postulados básicos foram incorporados inteiramente na filosofia da Aliança para
o Progresso - contra a loucura de Fidel Castro e as maquinações
de Blás Roca. Sustentar, acima de tudo, as conquistas do sistema interamericano, econômicas, políticas e jurídicas, e o próprio
futuro de tôda a América, seriamente ameaçado pelo belicismo e
pelo mercantilismo que vivem, neste Continente, os seus últimos
momentos - os mais perigosos.
A posição do Brasil em Punta dei Este não tem sido compreendida por êsses estalinistas à outrance, cuja farisaica infle-

-252xibilidade constitui, no Hemisfério, o maior aliado da Internacional
comunista. Mas estamos certos de que Kennedy, em Washington,
compreende Roberto Campos. Rusk, em Punta dei Este, com~
preende San .Tiago Dan tas. Os verdadeiros representantes da
grandeza norte~americana compreendem a posição brasileira. Po~
sição que -,-- está provado - não é de um homem. É a atitude
inconfundível de uma Nação que, enfim, se sabe grande.

Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 28 de ja.~
neiro de 1962. «Ga.zetilha Diplomática», «Discurso
de San Tiago Dantas mostrou realidade da questão
cubana».

Punta dei Este, 24 (Barros Vidal, especial para o «Jornal
do Comércio») - Havia o mais vivo interêsse, desde cedo, pela
sessão de hoje, por causa dos seis discursos anunciados, a começar
pelo da Colômbia, por ser o responsável pela convocação da
Reunião e que se esperava fôsse vazado em têrmos violentos, como
corria pelos salões do «S. Rafael» e que, afinal de contas, se
revestiu da mais nobre serenidade e impressionou fortemente pelas
alturas em que se colocou; esperava~se a explosão de um pe~
tardo e o que aconteceu foi, nada mais nada menos, o quase
lírico estouro de uma bomba de São João. O do México, rigorosa~
mente jurídico, mas bem definido no tocante à incompatibilidade
que existe entre pertencer à OEA e professar uma política mar~
xista~leninista.
É bem claro ao frisar que «com a mesma energia
com que defendemos o direito de autodeterminação dos povos,
do povo cubano por conseguinte, sustentamos que é irreconciliável
a qualidade de membro da nossa organização com a adoção de um
.regime de govêrno cujas características não são as das democracias
representativas». Já a oração guatemalteca foi ardorosa, vio~
lenta, candente, um vulcão de palavras incendiárias - oração que
se prolongou até a uma hora da tarde. Mas, tôdas as atenções
estavam concentradas para a reunião da tarde, tal a curiosidade
e a ansiosa expectativa que pairavam em tôr.no da palavra do
Chanceler San Tiago Dantas, sem favor nenhum a figura estelar

....
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fazem respeitado e admirado. Assim é que os discursos dos
Srs. Carlos Martínez Sotomayor, do Chile, e José Fellman Ve~
}arde., da Bolívia, embora brilhantes, sobretudo o primeiro, tiveram
o ar· assim de os primeiros números de um espetáculo de final
apoteótico. Foram a preparação para a grande sensação da noite
-,- o pronunciamento do Brasil. Faltavam precisamente treze mi~
nutos para as 16 horas quando o Presidente da Assembléia, o
Chanceler uruguaio Homero MartineZ! Montero, deu a palavra ao
Ministro San Tiago Dantas. 2ste, o segundo da ala direita da
bancada, falou precisamente durante cinqüenta e um minutos».
Iniciou o Sr. San Tiago Dantas a sua oração sob a intensa luz
dos refletores dos cinegrafístas e das câmaras de televisão e dos
«flashes» dos fotógrafos, como até então não se vira em tão.·
grande concorrência. Sob o mais profundo silêncio o orador co~
meçou a desenvolver a sua peça oratória, naquele estilo tão seu,
de dizer, com a maior simplicidade, as coisas mais profundas,
ouvido atentamente por tôda aquela multidão, pois as poltronas
dos assistentes estavam totalmente ocupadas, como as destinadas
aos jornalistas e radialistas. Começamos, então, a passear o
olhar em redor, em busca das reações dos delegados. Na ban~
cada da esquerda, vindo da mesa até o fim do recinto, estavam
os Chanceleres do Panamá, Paraguai, Cuba, Nicarágua, Honduras.
El Salvador, Argentina, Peru, Chile, Colômbia e Bolívia. Todos
acompanhavam o discurso - mas de todos o que era mais ouvidos,
o que mais atento se mostrava era o Sr. Dorticós, que parecia medir,
palavra por palavra, o sentido, a profundidade de cada idéia; de
cada expressão do orador. Tinha~se a impressão, mesmo, que
convocava tõda a sua capacidade retentiva para guardar a essência
daquela soberba tese de direito internacional político. O argen~
tino também, como o da Colômbia. não afast-ou o olhar um só
instante do Sr. San Tiago Dantas, no curso do seu discurso.
Seu vizinho da direita, o do Uruguai, de vez em quando deixava o
olhar dançar pelo outro lado, como a procurar auscultar o que
os colegas pensavam do discurso, que era uma linha reta a marchar
para um objetivo jã previsto por muitos. O vizinho da esquerda
do Sr. San Tiago Dantas, o dos Estàdos Unidos, com aquela
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-254sua imperturbável fleugma, acompanhou o discurso atê o instante
em que o orador ~e referiu ao «abandono gradual e acreditamos
unânime, do apêlo às sanções militares»; nesse momento o Sr. Dean
Rusk deixou discretamente o recinto, para voltar em seguida: ma&
o fêz tão sutilmente que só poucos notaram. Pode ter havido
uma coincidência em êle se ter retirado nesse justo instante, mas
o certo é que nessa altura se retirou. Aliás, o Ministro já havitt
lido nove das quinze laudas da sua oraÇão. E a propósito dessa
retirada do Sr. Rusk, tudo ficou devidamente esclarecido com a
·carta que o Secretário de Estado enviou ao Chanceler brasileiro,
explicando que se havia afastado do recinto da Conferência para
atender a um telefo<Ile dos Estados Unidos da América. Mas os
eternos exploradores não perderam tempo para suas sempre
curiosas ilações. . . Mas, continuemos: dos restantes Delegados,
todos ocupantes de lugares nessa bancada da direita e colocados·
nesta ordem: Equador, República Dominicana, Guatemala; Haiti,
Venezuela, México e Costa Rica, o que mais prêso às palavras
do nosso Ministro se mostrava, era o Sr. René Chalmers, do
Haiti.

última Hora, Rio de Janeiro, 28 de janeiro de
1962. «Jango apoia posição do Brasil em Punta dei
Este».
Brasília, 29 (UH) - Após regressar, ontem à noite, de
Mato Grosso, onde passou o fim~de~semana, o Presidente João
Goulart manteve demorada conferência telefónica com o Sub~
secretário do Exterior, Renato Archer, sôbre a situação da Con~
ferência dos Chanceleres da Organização dos Estados Americanos.,
em. Punta dei Este. Renato Archer colocou o Presidente da
República a par de tôdas as ocorrências, particularmente sôbre a
atuação da representação brasileira. Comunicou o Subsecretário
do Ministério das Relações Exteriores que o Ministro San Tiago
Dantas havia telefonado, pela manhã, tentando falar~lhe, mas que
não o conseguira, tendo~lhe então transmitido as últimas infor~

-255mações sôbre o andamento das discussões naquela Organização
lnteramerícana.

~

O Presidente João Goulart, depois de ser informado, minuciosamente, das demarches em Punta dei Este, ratificou inteiramente
a posição assumida pelo Chanceler San Tiago Dantas, de defesa
dos princípios de não~intervenção e autodeterminação dos povos.
O Chefe de Estado vem acompanhando, atentamente, o de~
senrolar da Conferência dos Chanceleres e mostra~se bastante
satisfeito com os resultados obtidos pela representação brasileira,
notadamente com relação ao apoio de vários países à tese defen~
di da pelo nosso País.

Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 30 de janei~
r.o de 1962. «Momento Internacional». «A longa
Conferência» .
A longa Conferência de Punta dei Este aproxima~se do fim,
depois de ter oferecido um bom espetáculo de debate e neste
sentido provando, apesar das pressões e de interêsses subalternos
que também circularam no Hotel São Rafael, que nessa parte do
mundo um «Grande» não pode impor a sua vontade tendo de
discutir, argumentar procurar convencer, e no fim, entrar em com~
promissos como qualquer mortal. fiste aspecto democrático de
Púnta dei Este é dos mais importantes.
.
A tradição jurídica do Brasil e a forma persistente como foi
defendida pela nossa Delegação serviu para evitar erros cras.sos.
Neste sentido e sem desmerecimento para o Sr. Dean Rusk, o
Brasil em Punta dei Este foi o grande intérprete de uma linha
do direito, aquela mesma que permitiu sairmos da anarquia internacional. construir nos tempos modernos leis que se situam acima
dos interêsses de uma nação ou de um grupo. Quando se lê a
monumental obra de Chr. L. Lange ( «Histoire de l'Internationa~
lisme» - lnstitute Nobel Norvegien) » e se·. assiste à luta para
a construção do Direito Internacional, e como as grandes potên~
das, mais de uma vez, prejudicaram êste esfõrço de racionalização
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o trabalho realizado pela Delegação brasileira em Punta dei Este.
O que lá está presente é a nossa tradição jurídica, o que Já
está é a nossa opinião pública, a fôrça do país, a consciência
das ·suas responsabilidades. Não se trata de uma pessoa, trata~se
do Brasil, embora os inconfo·rmados com a posição independente
do nosso país tendam a encarar, em têrmos pessoais, o que são
incapazes de compreender, o que se passa à sua volta; pois o que
se passa aqui, o processo de evolução do país, é que está em
Punta dei Este.

* * *
E está sem concessões de princípios políticos, pois em nenhum
momento a nossa Delegação defendeu as idéias de Fidel Castro, o
Comunismo e, ao contrário, assinalou e documentou a incompati~
bilidade filosófica do marxismo~leninismo com o sistema americano .
Mas. medindo bem os passos, não querendo e, tanto quanto pos~
sível, não admitindo que tratados assinados deixem de ser o que
são para se tor.nar no que agora, e, por necessidades ocasionais,
se deseja que tivessem sido.
Precisamente po·rque hã um debate é que a Conferência con~
serva e apresenta iniludivelmente um caráter democrático. Isto
é tanto ou mais importante do que as resoluções, pois é uma
garantia de que, mesmo em assuntos delicados, para não dizermos
graves, hoje, quando o Brasil é já um país com estatura e deter~
minação própria, o pan~americanismo de fato se orienta por linhas
de solução democrática. Mais importante do que excluir Cuba
da OEA é que o pan~americanismo se reafirme, como na verdade
se reafirmou nesta Conferência de Punta dei Este. E isto porque
· o pan~americanismo não é um dogm~ mas um sistema de valores
sempre em evolução e adaptação às novas realidades continentais
sem nunca esquecer a sua raiz democrática e a sua defesa ·intran~
sigente da democracia representativa.
Qualquer grande sistema pode ter um país que se afaste,
como a Iugoslávia se afastou do bloco soviético. Seria um êrro
querermos empregar os métodos de violência e bloqueio de Stalin
contra Tito, hoje, da nossa parte, em relação a Fidel Castro.
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-257Temos, sim, o direito de exigir que não exporte a sua revolução
e assinalar a incompatibilidade entre o sistema atual cubano e o
pan-americanismo. Temos o dever de realizar uma obra de preservação da democracia no Continente, mas sem sanções nem
intervenções, que mais integrariam Cuba no bloco soviético. Fidel
Castro deve saber que, de fato, ao declarar-se marxista-leninista,
se separou de nós, rompeu com as tradições democráticas do Continente, e se alguma surprêsa pode ter é a de mantermos. apesar
de tudo, a cabeça fria. Se procedêssemos com a irresponsabilidade de Fidel Castro, teríamos votado não' apenas sanções mas
intervenções e uma cruzada militar e ideológica. Teríamos votado, mesmo que ninguém pedisse, como ninguém pediu a Fidel
para se proclamar marxista-Ieninista.

** *
Importante é ter-se também assinalado em Punta dei Este que
o grande método de luta contra o comunismo e seu modêlo sulamericano, o fidelismo, é o grande programa, a «Aliança para o
Progresso» . Aqui mais uma vez se encontrará a unidade numa
luta de fundo contra as raízes da inquietação e da perturbação política, contra o capital de queixa explorado pelo comunismo.
Cumpre ainda dizer que, apesar de suas divergências, no
plano dos métodos, a amizade Brasil-Estados Unidos em nada
ficou perturbada. O Sr. Dean Rus.k, como assinalam correspondentes, visitou mais que uma veZ! o Sr. San Tiago Dan tas. A amizade entre o Brasil e Estados Unidos é a base do equilíbrio continental, como mais de uma vez sublinhou Walter Lippmann.

Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1962. «Ata secreta da reunião dos Sete com
os Doze mostra a evolução das divergências».

Punta dei Este, 30 (José Itamar de Freitas, enviado especial)
- A história íntima das divergências dos dois blocos - o dos
«Oito» contra sanções e o dos «Dore» pró-castigo à ·Cuba castrbta - pode ser retratada pela carta secreta pr.eparada na noite
de quinta-feira, 25, pelo Grupo Misto de Trabalho integrado por
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Colômbia e Venezuela, do outro.
··O documento, apesar de .ser apenas um rascunho e significar
então um passo a mais nos entendimentos, caracteriza bem as di~
ferentes posições. A· luta de bastidores, principalmente quanto
à redação dos capítulos- o cuidado na formulação das frases -que deveriam constituir a tão procurada proposta comum.
Esta a Ata da reunião do Grupo Misto, com algumas obser~
vações à·margem:
«0 Grupo de Trabalho integrado por representantes
da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile_, Estados Unidos
e Venezuela, resolveu tratar em primeiro lugar do Me~
morandum de idéias básicas sugerido pelo «Grupo dos
Sete Países» (o Uruguai não estava oficialmente nos
«Sete». embora já se soubesse da sua adesão) Argen~
tina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Haiti e México.
Foi aprovado com a reserva das Delegações dos
Estados Unidos, Colômbia e Venezuela a respeito da
letra b do número 3, sôbre «Procedimentos», cujo texto
diz: «possibilidade de regular as .relações entre o Sistema
lnteramericano e Cuba, com relação a essa incompati~
bilidade» .

Un~dos,

O acôrdo em geral. foi tomado ad~referendum ( refere~se a
Ata. ao memorando que os «Sete» prepararam e submeteram àH
Delegações que constituíram o «Grupo dos Doze» sob a liderança
dos Estados Unidos, procurando achar uma proposta conciliatória .
Sste o texto integral do memorando:
«1. Declaração contra as atividades subversivas
do Comunismo Internacional.
Consideram~se necessários e se sugere que a decl'aração compreenda os seguintes elementos:
a) reafirmação dos princípios e práticas do govêrno representativo como condição da efetividade da
solidariedade americana, e da responsabilidade dos países
do continente, frente a um perigo comum;
b) reconhecimento do perigo das atividades subversivas do comunismo na América Latina;

-259c) enérgica ·declaração de que o subdesenvolvi~
menta económico e social da América Latina facilita as
atividádes subversivas do comunismo;
d)

reafirmação do princípio de

não~intervenção

como uma das bases do Sistema lnteramericano.

2.

Incompatibilidade entre o atual regime de Cuba
e o Sistema lnteramericano:
a) corresponde .reconhecer e enunciar o respeito
das declarações e atitudes dêsse govêrno, que a com..
provem;
b) reconhecer assim mesmo a necessidade de
atingir um procedimento adequado para resolver essa
incompatibilidade.
3. Procedimento; encomendar ao Conselho da
OEA ou a uma Comissão Especial ad~lwc que formule
recomendações adequadas:
a) procedimento que, dentro da Carta de Bogotá,
seria possível adotar com vista à dita incompatibilidade;
b) a possibilidade de regular as relações entre o
Sistema lnteramericano e Cuba, em atenção a essa in~
compatibilidade;
c) a forma de decidir se tais procedimentos re ..
sultariam suficientes para a finalidade que se persegue,
ou se seria preciso reformar a Carta da OEA no sentido
de poder suspender ou excluir um Estado-Membro.
4.

Junta lnteramericana de Defesa.

5.

Tráfico de Armas.

Os sete países consideram que o procedimento su..
gerido é adequado para alcançar um acôrdo sôbre bases
amplamente satisfatórias. Deixam claro que nenhum
dêles votará em favor da aplicação imediata ou trans ..
ferida das sanções prescritas pelo Tratado do Rio de
Janeiro».

-260última Horat Rio de Janeiro, 30 de janeiro de
1962. «Mundo dos Negôcios», (JoÃo PINHEIRO
NETO).

Digam que a nossa orientação não é boa. Digam que a
política do Brasil não é certa. Digam .que estamos no bom caminho.
e que caminhamos afinados com as mais profundas aspirações populares. Critiquem~nos como quiserem, mas não digam nunca
que o Brasil irá alterar sua posição. Isso não seria digno
de uma nação respeitável. e o Brasil é uma nação respeitável» .
Foram essas as palavras do Chanceler San Tiago Dantas aos
jornalistas brasileiros, em Punta dei Este, quando no aceso da
luta maior era a pressão sôbre o Brasil.
«Ê preciso despatoquiat a contenda com Cuba. Tirar~Jhe o
carãter regional e provinciano. Elevá-la à categoria de luta pela
paz mundial. .Isolar Cuba, cortar~lhe as últimas amarras com o
mundo democrático, é agravar a tensão internacional, contribuic
para o acirramento dos ódios e das desavenças» . Assim explicava
a êste colunista, ontem, em Punta dei Este, a posição do Brasit
o nosso Chanceler San Tiago Dan tas.

A Conferência ainda não terminou. Não se pode cantar vitória antes do tempo. Mas, como em política o importante é acertar
e nem sempre ganhar, podemos estar tranqüilos; o Brasil não
errou.
Desde que daqui partiu a nossa Delegação, e que em tarde
memorável o Itamaraty divulgou a posição brasileira, as vozes
sinistras da reação e da má-fé, como aves agoureiras começaram.,
a prognosticar o desfêcho melancólico para o Brasil. Acabaríamos
sozinhos. Inapelàvelmente derrotados. Nada disso aconteceu. A
presença do Brasil. independente e objetiva, foi a constante de
tôdas as horas, nos corredores e no plenário do cassino San
Rafael. Não era mais o Itamaraty acadêmico e vazio que se apresentava em mais uma reunião formal. a serviço das unanimidades
de sempre. Rompemos com um passado de inércia e de formalismo: não desprezamos os compromissos com a democracia, mas
fizemos valer a nossa presença, atuante e firme, ao lado da boa
causa. Os Estados Unidos não fizeram o papel do vilão. De-
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fenderam seus pontos~de~vista, pressionados pela opinião pública,
ném sempre bem orientada, mas, homens do gabarito intelectual de
um economista cOmo Rostov, e Schlesínger, reconheceram para
êste comentarista a justeza da nossa causa.
Nos comentários que se seguirão, teremos a oportunidade de
analisar a posição americana . Suas razões . A posição de Cuba,
e a do Brasil, mais uma vez. Tivemos conta to estreito com dele~
gados de todos os países. Conversamos muito ·com jornalistas e
parlamentares que assessoravam tôdas as representações. A con~
clusão é a melhor possível. Ganhou a América. Os seus delegados
não são mais os generais sul-americanos, rotundas, irresponsáveis
e gargalhantes. Os tempos são outros. Errados ou certos todos
procuram cumprir com seriedade o seu dever. Há divergências.
Mas o trágico seria se houvesse unanimidade. O sinistro silêncio
de outros tempos, em que meia dúzia de condecorados bem falantes
decidia dos destinos de todos nós.

A Noite, Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1962.
«Punta del Este : proposta do Brasil contra a infil~
tração do comunismo».

r·
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O único projeto firmado pelo Brasil. ontem, à tarde, em
Punta dei Este, intitulado «Declaração sôbre a ofensiva do comu~
nismo na América Latina», e apresentado, além do Brasil, pelas
Delegações do Panamá, Paraguai, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Peru, Colômbia, Venezuela, Haiti, Guatemala, República
Dominicana, Estados Unidos da América e Uruguai, reconhece
que a unidade continental e as instituições democrãticas do Hemis~
fério acham~se em perigo; em virtude da intensificação da ofensiva
subversiva dos governos comunistas, seus agentes e organizações
por êles controlados. O projeto reconhece que os princípios do
comunismo são incompatíveis com os princípios do sistema in~
teramericano, e- proclama, entre outros, os seguintes princípios
polítiCos fundamentais :
a) fé dos povos americanos nos direitos humanos, na liber~
dade e na independência nacional, como razão fundamental de
sua existência;

-262b) princípio de não~intervenção e o direito dos povos de
se organizarem livremente por meio da expressão de sua vontadie
em eleições livres;
c) repúdio de medidas repressivas que, com pretexto de
isolar ou combater o comunismo, possam facilitar o aparecimento
ou fortalecimento de doutrinas e métodos reàcionários.

.

Tribuna da lmprensat Rio de Janeiro, 31 de ja ...
neiro de 1962. «Cuba. expulsa por quatorze votos da
comunidade americana».

Punta. del Este, 31 (Itamar de Freitas- UPI) - Cuba foi
expulsa, já esta madrugada, da Organização dos Estados Ame~
ricanos, por 14 votos. Os seis demais países abstiveram~se de
votar, mas foram unânimes em reconhecer, na justificativa oral,
a incompatibilidade entre o regime cubano e o sistema interame ...
ricano, e o perigo que isso representa para a unidade continental.
Os seis países que deixaram de votar são o Brasil, Argentina,
Chile, Bolívia, Equador e México. O único voto contrário à
expulsão foi o de Cuba.

* * *
O Chanceler San Tiago Dantas declarou ao enviado especial
da «Tribuna da Imprensa» que «o voto emitido com absoluta
identidade pelos seis países que se abstiveram não exprime simpatia
nem ·tolerância. ao comunismo ou ao regime de Cuba, mas fiel
observânCia aos princípios democráticos americanos». Disse q1te
«a política exterior das nações democráticas, ao contrário do q1fe
as potências comunistas têm muitas vêzes praticado, é baseada lia
lei internacional.»
«Respeito», afirmou, «os motivos que levaram os outtQs
Chanceleres a ·votarem de forma diversa. mas estou certo de q.e
essa diversidade não significa a menor quebra da unidade do
sistema. A Reunlão de Consulta, deliberando democràticamente,
demonstrou a liberdade e o respeito mútuo existente entre •s
Estados americanos, cuja organização regional sai fortaleciW..

.,
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de 1962. «Querem retirar o sofá •...>> (De um oh~
servador em Washington).
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· Punta dei Este deixou um travo amargo na hôca dos ame~
•icanos do Norte e do Sul. Tanto os «seis» quanto os E.U.A.
obtiveram vitórias de Pirro: outro sucesso dessa natureza terá
eonseqüências gravíssimas na convivência interamericana. O N ew
York Herald Tribune, de 1<~ do corrente, reconhece que os suaves
obtiveram indiscutível êxito ao evitar a ruptura de relações diplo~
máticas e comerciais com Cuba, que os E. U. A., impensadamente,
estavam advogando com ardor. Por outro lado, é inegável o
feito diplomático de Dean Rusk ao conseguir a expulsão de Fidel
Castro da OEA, embora ao preço do ressentimento de 2/3 da
população da América Latina. Seja como fôr, acaba de ser virada
wna página na história das relações interamericanas, e Washington
parece haver compreendido que o sistema de satélites terminou,
devendo a amizade entre os E. U. A . e as grandes nações do
sul, ser encarada na base realista de estrita igualdade, indepen~
dentem ente de nossa situição interna política ou económica. Agora,
toca a tapar as brechas.
Apesar de tôdas as ponderações dos Governos dos grandes
países latino~americanos, o Departamento de Estado insistiu cabe~
çudamente na realização da reunião de Punta dei Este. Por trás
de Rusk estava o Presidente, preocupado com a opinião pública
em ano de eleições vitais para o Partido Democrático. A agressi~
vidade de Kennedy era sabida . Incluiu na Delegação senadores
e. deputados cuja eleição está periclitante. para que lá fizessem
pressão sôhre os Governos hesitantes, esperando assim agradar
a seus eleitores nos E. U. A . O otimismo inicial esfriou ràpida~
mente: o Haiti e o Uruguai se manifestavam pouco convencidos
da utilidade das sanções e da ruptura de relações diplomáticas com
Havana. Começaram as recriminações. Nos primeiros dias da
Conferência de Punta dei Este, o Embaixador Roberto Campos
teria desenvolvido notável atividade junto aos jornalistas especializados e comentaristas de renome, procurando explicar a atitude
dos suaves. Os resultados foram excelentes. tanto mais que estavam
Eeeeptiveis à crítica da posição norte~americana, que não estava
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modelares e pràticamente tôda a imprensa responsável dos E. U. A.
reconheceu a impaciência de Washington, a falta de preparo da
Delegação norte-americana, a inconveniência das ameaças dos
congressistas. Aceitavam, portanto, embora com matizes diversos
o ponto-de-vista jurídico e prático do grupo liderado pelo Brasil.
Ganhavam alento os latino~americanos, temerosos de graves reper-cussões políticas e econômicas neste País. Receavam, porêm, que
Rusk voltasse de mãos vazias.
1

Quando o Haiti e o Uruguai viraram de bordo novamente.
ao lhes ser apresentada a alternativa da expulsão de Cuba da
OEA, a imprensa norte~americana manteve-se cautelosamente na
expectativa, tão próximo estava o clímax da Conferência .. A solução aprovada com votação mínima desapontou muitos, .tanto que
o Presidente Kennedy procurou ressaltar o aspecto positivo da
condenação unânime ao comunismo nas Américas. O W asMngton.
Evening Sfar foi impiedoso, como bom jornal republicano: «Sob
muitos aspectos, os aliados latino-americanos que integraram a
maioria final causam considerável embaraço para os Estados
Unidos, pois, com algumas exceções, essa maioria inclui justamente
os Governos oligárquicos que a Aliança para o Progresso está
tentando derrubar. »
A abstençãq dos seis países evidentemente não agradou a
opinião pública norte-americana, mas pior teria sido se houvessem
votado contra a preposta de expulsão. Era mais lógioo o voto
negativo. uma veZ! que se tratava de aprovação de medida ilegal.
Seja como fôr, foi apreciado aqui o esfôrço dêsses países em
amortecer o choque, preferindo a simples abstenção. São demasiado rigorosos os que condenam nossa posição como semelhante à
de Pilatos, os que julgam impossível abster-se entre o legal é o
ilegal. A moderação prevaleceu e êsse espírito construtivo na
solução da divergência está contribuindo para o rápido abrandamento de rancores explicáveis. Maquiavel não teria ficado con.tentP. com «seu» príncipe. É bem verdade que a república florentina
tinha problemas assaz li!.iputlanos, uma vez confrontados às fôrça,s
que ora se entrechocam. . . O fato é que também parecê reina>r
moderação entre os líderes norte-americanos e tôda gente quer

.,
~
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e. os próprios congressistas que lá estiveram afirmam que nenhuma

.

represália será tomada contra os países que se abstiveram. Aliás,
Kennedy fêz idêntico apêlo ao Congresso em relação à aprovação
das verbas da Aliança para o Progresso. Isso veio de encontro à
opinião de Chester Bowles, anteriormente ventilada na televisão
com sua costumeira crueza: «Não gostaria de vêr o nosso dinheiro
u-sado para subôrno.» Do mesmo modo, o conservador Herald
Tribune lamentara a atitude de Rusk em Punta dei Este: «0
mais deplorável de tudo é o uso da Aiiança para o Progresso como
isca ou bastão de castigo . »

última Hora, Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de
1962. «Mundo dos Negócios» (JoÃo PINHEIRO NETO}
«Vitória do Brasil».
«De que nos acusam ? De atentar cpntra os direitos do homem,
porque eliminamos contra~revolucionários, ladrões da ditadura de
Batista, e conservamos presos mais de mil mercenários pagos pelo
lntelligence Service, dos Estados Unidos, para invadirem o nosso
País 1
De tentar contra a paz no continente quando somos nós os
provocados e os agredidos ?
«Somos contra os direitos humanos, porque acabamos com
o analfabetismo, com a exploração dos monopólios e dos trustes
que sangravam nosso povo ? Que estranha distorção dos fatos
e da realidade .

I

r
"

«Não nos esqueçamos de que o ritmo de crescimento da eco~
nomia latino~americana que era de 2,7 e 1,1, no período de 1945~
1958, foi alternado em Cuba, sob o regime socialista, atingindo a um
nível de 50% quanto ao produto bruto, e de mais de 12% quanto
.ao crescimento anual da economia do País. Em um só ano, mais de
200 mil alfabetizadores voluntários alfabetizaram 700 mil pessoas.
Sõmente 3% da população continua analfabeta, incluídas neste
-níímero _pessoas irrecuperáveis e doentes. .Isso é atentar contra
os direitos do homem ?»

-266Quem assim falou em Punta dei Este, para o comentarista~
foi o Presidente de Cuba, Sr. Oswaldo Dorticós Torrado. Foi a
êsse desafio, objetivo e eloqüente, que alguns pretenderam que o
Brasil respondesse com sanções, com isolamento, com destemperas
primários.
Essa é· a grande real: da de, bem mais contundente que o
manifesto caduco com que meia dúzia de ex~Chanceleres. ajudados
pelas filigranas copiosas do Embaixador João Neves da Fontoura~
quiseram confundir a Nação.

'li

Há progresso, com «paredón». A nossa deliciosa democracià
só resistirá, se puder concretizar o ideal com que todos sonham!
liberdade e pão. Fora daí não há alternativa. Ou damos eficiência
a êsses regimes políticos que agonizam, em todo o continente, ou
caminharemos para o paredão mesmo. Foi êsse o sentido da vitória
do Brasil em Punta dei Este. Nada de isolar a verdade. Nada
de obscurecer a realidade com castigos criminosos e contraprodu~
centes. Somos contra o comunismo porque acreditamos no pro~
gresso sem opressão mas acreditamos realmente, sem subterfúgios,
dispostos inclusive à competição honesta com as fórmulas mais
extremadas. Os Estados Unidos, como já acentuamos em outro
comentário, têm suas razões, que respeitamos, mas nós ~mbém
temos as nossas, e as queremos respeitadas. Somos contra perse~
guições internacionais porque acreditamos que ninguém queira ser
escravo, quando pode ser livre e independente. Ofereçamos a
Cuba, sempr~. em qualquer circunstância, a oportunidade de voltar
à convivênciâ. democrática. Mas a uma convivência democrática
fundada na igualdade dos d:reitos e na justiça social.
O Chanceler San Tiago Dantas soube defender com objeti.vidade e patriotismo as razões do Brasil. Acrescentou à sua fecunda vida pública mais um título de glória. O Brasil saiu res~
peitada do Uruguai.
A sorte está lançada. A experiência socialista instalou--se
no continente. Se, ao lado dela, coexistir mentirosa e esfarrapada
a ilusão de uma liberdade fictícia, essa convivência não durará
muito, e, acima dos nossos sustos e das no1isas mesquinhas conve..
niências, o que está por aí ruirá, em definitivo, selando a irre. .
parável ignorância de todos nós.

.,
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de, leitor». «0 Chanceler».

de

1962. «Boa tar...

Chega hoje ao Rio,o Chanceler San Tiago Dantas. De volta
ao seu Pais, pode desembarcar com a consciência tranqüiJa, pois
cumpriu admiràvelmente o seu dever em Punta dei Este, e mais
ainda, defendeu como ninguém as melhores tradições da diplomacia
brasileira. Em tôrno dessas tradições, lançou~se nos últimos dias
uma deliberada campanha de deturpação e falseamento, acampa~
nhada de pressões violentas, nas quats se viu ressurgirem até
fantasmas nazi-fascistas. Que seria, nas circunstâncias de hoje,
a continuidade dessas tradições, senão a linha seguida em Punta
del Este pelo nosso Chanceler ?
O Sr. San Tiago Dan tas firmou a posição brasileira, funda~
mentalmente, em tôrno dos seguintes pontos: defesa intransigente
da autodeterminação e da não~intervenção; resistência à aplicação
de sanções juridicamente injustificáveis; posição decidida contra
o comunismo, sem eiva de macartismo, e reconhecimento de que o
slstema democrático é o que melhor corresponde às necessidades
do nosso desenvolvimento e ao de tôda a América Latina; aceitação
da «Aliança para o Progresso» e da cooperação norte~americana,
mas sem subordinação política: primado da lei sôbre as «decisões
de política», defesa da Carta da OEA contra as interpretações
interesseiras de circunstâncias. Tudo isto se enquadra nas verda~
deiras tradições do Itamaraty. E releva notar que o Sr. San Tiago
Dantas pôde serví~las e aplicá~las tão bem porque teve ao seu
fado a melhor parte da Nação, quer na área civil -quer na militar.
E quanto às relações com os Estados Unidos também ai estêve
u Chanceler coerente com as nossas tradições e interêsses, pois
tendo, digamos, uma margem de 90% de concordância e 10%
apenas de divergência com os americanos, revelou que o Brasil,
como País que segue hoje uma conduta internacional independente,
é o grande líder da América Latina, com o qual poderão os
E. U. A. contar mais seguramente do que se tivessem de tratar
com um simples satélite, sem apoio da vontade soberana do povo.
A êsse propósito, veja~se como contraste o confrangedor exemplo
que nos chega d~ Argentina, hoje dominada por uma verdadeira
ditadura militar, mal disfarçada pela habilidàde do Sr. Frondizi.
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o Almirante Nolasco e o Brigadeiro Travassos, ao retõrno do
Sr. San Tiago Dantas, fôssem apresentar ultimatos ao Presidente
da República ou ao «Premier», exigindo a demissão do Chanceler?
Com que autoridade poderiam êles sobrepor seus pontos-de-vista
aos do Gabinete ? O que acaba de ocorrer em Buenos Aires ainda
t!ngrandece mais a posição do Brasil e valoriza a consolidação de
nossa democracia.
É plenamente justa, por tudo isso, a homenagem que o povo
carioca vai prestar, hoje, no Santos Dumont, ao Chanceler que
tão brilhantemente representou o Brasil autêntico em Punta dei
Este. Com San Tiago Dan tas, saímos vitoriosos de uma prov~
histórica. E êle merece os louros da vitória.

O Globo, Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1962.
«Punta del Este, vitória do Hemisfério».
«A Conferência de Punta dei Este foi uma vitória do Hemisfério e uma afirmação dos países americanos na luta pela demo~
cracía, contra a subversão do comunismo internacional», disse o
Chanceler San Tiago Dantas, ao desembarcar do «Viscount» presidencial na área militar do Aeroporto Santos Dumont . Aos jornalistas que obtiveram passe especial. sem os quais não se tinha
acesso ali - fato inédito no regresso de um .Ministro - declarou
o Sr. San Tiago O antas: «A Conferência provou que os povos do
Hemisfério se constituem em países livres, o que não impediu
unidade perfeita quanto aos objetivos comuns». O Chanceler foi
esperado pelo Ministro da Marinha, Almirante Ângelo Nolasco; o
Comandante do I Exército, General Osvino Ferreira Alves: o
Comandante da 3.a Zona Aérea, Brigadeiro Armando Perdigão;
Embaixadores da Argentina, Equador e Paraguai : parlamentares
e funcionários do Jtamaraty. Também foi esperá-lo o Primeiro
Ministro Tancredo Neves, que declarou a «0 Globo»: «Vim receber o Chanceler como amigo e Chefe do Govêrno. O Gabinete
está fortalecido e confiante de que serão superadas quaisquer
tentativas de agitação de minorias sem· a menor significação no
cenário político nacional».

.,
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reiro de 1962. «Várias notícias».
Nesta coluna.. já havíamos .reconhecido o mérito de haver
saído de Punta dei Este uma definição vigorosa contra o comunismo
em geral e o marxismo-Ieninismo cubano em particular. Ao desembarcar, na tarde de ontem, no Aeroporto Militar de Santos
Dumont, o Chanceler San Tiago Darttas afirmou que «a Reunião
de Consulta teve resultados positivos, pois importou numa reafirmação da unidade do Hemisfério na luta pela democracia e contra
a ação subversiva do comunismo in~rnacional». O Presidente
John Kennedy e o Secretário de Estado Dean Rusk fizeram afirmações no mesmo sentido.
Assim, quando tanto se fala em «fratura do sistema interamericano» (sobretudo em jornais .europeus, geralmente desinformados da realidade latino-americana, como o têm demonstrado em
várias ocasiões) ~ é bom que se assinale o fato auspicioso do surgimento dessa unidade ideológica exace·bada após a guinada definitiva de Castro no rumo de Moscou.
Do ponto-de-vista estritamente brasileiro, também, é lícito
assinalar com especial destaque o fato de terem votado sem discrepância os integrantes do velho e superado ABC. Se o rótulo não
tem mais sentido, a união é mais necessária hoje do que no passado.
pois as ameaças rondam e a «guerra fria» divide. Várias versões
ccrreram antes e durante a realização da Conferência sôbre a
atitude da Argentina. Dizia-se nos meios diplomáticos que Buenos
Aires iria «roer a corda», deixando o Brasil «isolado». Se tal
ocorresse, poderiam ser abertas fendas na estrutura de um dos
edifícios mais sólidos da democracia neste Continente: o da amizade brasileiro-argentina. Excelentes vizinhos e irmãos, Brasil e
Argentina sofrem de males semelhantes e angústias idênticas.
Quando um ditador se apossa do poder no Rio ou em Buenos
Aires, criam-se dificuldades entre os dois governos, pois os dois
povos são democráticos por vocação .
. Agora, modificada para melhor a política latino-americana <k
Washington, um mal-entendido entre os dois maiores países desta

'
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nova mensagem seria como certas chuvas tropicais: evaporar~se-ia
antes de tocar o chão. Entre vizinhos, as pequenas desavenças são
mais perigosas do que as grandes entre desconhecidos:
A fidelidade de Buenos Aires aos compromissos assumidos no
Itamaraty foi incensurável. O Presidente Frondizi está lutando
com dificuldades internas desde que foi conhecido o voto do
Chanceler Miguel An~l Cârcano em Punta dei Este. Sob o
ângulo do interêsse imediato, praticou um êrro político. Mas, o
ter permanecido ao lado do Brasil foi um acêrto, considerando~se
os efeitos do voto a largo prazo. Isso, sem entrarmos no mérito
da questão.
Daqui, sempre nos batemos em prol do estreitamento dos
laços polít:cos, económicos e culturais entre os dois países. Erguemo~nos contra os intrigantes que, lá como cá, procuram vez por
outra trazer à tona superadas lutas hegemónicas. Assim, mesmo
não desconherendo ter havido uma divergência em Punta del
Este - sôbre questões a ljetivas - registramos com especial
agrado o excelente entendimento havido entre os Srs. Cárcano e
San Tiago Dantas.
O Chile é outro sincero amigo do Brasil. Não somos vizinhos,
mas nem a Cordilheira conseguiu separar-nos. Dizem os diplomatas
bras:leiros que um dos postos mais fáceis e, portanto, agradáveis,
é Santiago. Isso porque um cartão de visita de brasileiro abre.
tôdas as portas. Em Punta dei Este também não houve sombras
perturbando essa união.
Desejamos focalizar, especialmente, o voto da Bolívia. Se
prevalecessem as versões segundo as quais o Govêrno de La Paz
estaria decontentíssimo com o esquecimento, pelo Brasil, dos
acôrdos de Roboré, os bolivianos não teriam votado na VIII
Consulta com a Delegação brasileira. Em Punta dei Este recebeu
o Itamaraty a prova de que nem mesmo êsse descumprimento de
papéis, solenemente firmados pelos dois governos, «esfriou» as
relações brasileiro-bolivianas. Estamos, agora, mais do que obrigados a atender aos justos reclamos de La Paz.

~
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o comunismo. E, ao lado dela, uma entrosagem maior entre velhos
amigos. Quem utilizar a palavra fracasso para definir essa obra
estará mentindo por atacado e a varejo.

Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1962. «A Situação Politica». «Bancada do
Govêrno dará apoio a San Tiago Dantas».
Os meios políticos continuam a especular em tôrno da moção
de censura que seria apresentada contra o Ministro San Tiago
Dantas, por causa de sua atuação na Conferência de Punta del
Este.
Até ontem nada de concreto havia contra o Chanceler. Fa·
Ia-se que a moção já está circulando, principalmente entre os
elementos filiados à UDN. Todavia, oficial e mesmo oficiosamente,
os líderes udenistas negam tal fato. Também entre os elementos
da «Ação Democrática Parlamentar» nada de positivo se verificou.
Ao que tudo indica, a moção apenas está sendo cogitada. Seus
promotores limitam·se a agir nos bastidores, sob grande reserva,
aguardando o momento oportuno para lançar o documento.
Por outro lado, admite-se que, têrça-feira, quando o Sr. San
Tiago Dantas comparecerá à Câmara para fazer uma exposição
sôbre sua atuação em Punta dei Este, ponderável grupo parla;.
mentar se levantará para submetê-lo a severas críticas. As res~
trições contra o Ministro são muitas, razão pela qual esperam-se
acalorados debates entre o titular do Itamaraty e deputados, prin·
cipalmente os Srs. Adauto Lúcio Cardoso e Pedro Aleixo.
Os círculos governistas, contudo, confiam nos méritos do
Sr. San Tiago Dantas. Adiantam que o Chanceler fará brilhante
e hábll exposição, anulando completamente o ambiente hostil quE;
encontrará na Câmara.
A bancada governista está disposta a dar apoio parlamentar
ao Ministro, lutando, inclusive, contra a moção, na hipófnr de
ela vir a ser apresentada.
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Tiago Dantas, comparecendo em quase sua totalidade ao seu de~
sembarque no Galeão. O Ministro deixou o «Viscount» presi~
dencial que o trouxe do Uruguai sob palmas e honras militares.

Jornal do Comércio~ Rio de f aneiro, 3 de feue ..
neiro de 1962. «San Tiago: Unidade do Continente
foi mantida». «Declaração do Chanceler ao regressar
de Punta dei Este». «Resultados positivos contra ação
do comunismo internacional». <<Autoridades presen.tes ao desembarque».
«A Reunião de Consulta, teve resultados positivos, pois
impdrtou numa reafirmação da unidade do Hemisfério na luta pela
democracia, e contra a ação subversiva do comunismo interna~
cional» - disse aos jornalistas o Chanceler San Tiago Dantas,
momentos após ter descido do avião que o trouxe de Punta del
Este ao Rio.
Duzentos homens da Policia do Exército, sob o comando do
Coronel Ventura, e fortemente embalados, encarregaram-se da se~
gurança da zona militar do Aeroporto Santos Dumont, para evitar
a possível ação de elementos extremistas. O tráfego foi desviado
da Avenida Perimetral e só tiveram acesso à pista as autoridades,
jornalistas e cinegrafistas.
Conforme estava anunciado, delegações de sindicatos estudantis compareceram, mas foram impedidas as manifestações, de
vez que os delegados, portando faixas e cartazes, tiveram que
ficar a mais de duzentos metros do ponto de desembarque, sob
estrita vigilância da Polícia.
Precisamente às 18 horas, deu entrada na pista militar .do
Santos Dumont o «Viscount» da Fôrça Aérea Brasileira, que,
Vindo em vôo direto de Pôrto Alegre, trouxe a Delegação do Brasil,
que· estêve presente à reunião de Chanceleres, no Uruguai. Ao
longo da pista, estava formado um pelotão da Aeronáutica, que
prestou ao Chanceler as honras militares de estilo.
O primeiro membro de nossa Delegação a descer do «Viscount» governamental foi o Embaixador Henrique do Vale. Em
seguida. desembarcou o Chanceler. que foi cumprimentado pelo
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Primeiro Ministro, Tancredo Neves, e pela Sra:. San Tiago Dantas,
que o aguardava. Logo após, a Delegação, à frente o Ministro
do ·Exterior, passou aos cumprimentos de tôdas as autoridades
presentes.
Tendo feito seu pronunciamento aos jornalistas, o Chanceler
dirigiu~se ràpidamente ao automóvel da Secretaria de Estado, que
o conduziu; tendo ainda oportunidade de dizer ao Primeiro Ministro Tancredo Neves que, dentro de pouco tempo, iria telefonar-lhe para que pudessem conversar mais longamente.
Entre as várias autoridades que compareceram à chegada do
Sr. San Tiago O antas, a reportagem pôde anotar: Primeiro Ministro, Tancredo Neves; Ministro da Marinha, Almirante Ângelo
Nolasco; Subsecretário do Exterior, D~putado Renato Archer;
General Osvino Alves, Comandante do I Exército; Brigadeird
Armando Perdigão, representante do Ministro da Aeronáutica:
Embaixador Oéc:o de Moura; Embaixador do Equador, Sr. José
Maria Ponoe Y epez; Embaixador Hugo Gouthier; Ministro Raul
De Vicenzi, Chéfe do Cerimonial do ltamaraty; Ministro Paulo
Leão de Moura; Sr. Paulo Ribeiro, Presidente da Frente de Li-bertação Nacional; ex-Prefeito Sá Freire Alvim; Sr. Aldo Arantes,
Presidente da União Nacional dos Estudantes; Sr. José Sousa,
Presidente da União Metropolitana de Estudantes; Sra. Jarbas
Santana, Presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundá·
rios; e o Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria, Sr. Clodsmith Riani.
Os representantes diplomáticos de nossa Dele~ação que desceram ontem no Santos Dumont, além do Chanceler, foram os
seguintes: Embaixadores Mãrio Gibson Barbosa, Henrique Ro~
drigues V ale e Carlos Alfredo Bernardes; Ministro Carlos F.rederico Duarte; Conselheiros Armando Salgado e André Mesquita;
Secretários ltalo Mastrog!ovanni e Fernando Fontoura.

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1O de fevereiro
de 1962. «Os erros e as vítimas».
No início da recente Conferência de Punta deJ. Est-e, um
jornal argentino, em matéria imediatamente aproveitada pelas
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:itou um membro da Delegação norte-americana como tendo afir·
mado que o Brasil é demasiado instável para poder ser utilizado

como a principal base da política dos Estados Unidos para a
rica Latina.

Amé~

Verídica ou não, a assertiva representava apenas a impressão
geral dos círculos políticos e noticiosos norte~americanos. Já muito
antes da Conf.erência, já antes da renúncia do Sr. Jânios Quadros,
até mesmo antes da eleição dêste - recorde~se a má vontade
longamente demonstrada por Washington em relação à Operação
Pan~Americana do Presidente Kubitschek, consistentemente de~
fendida por êste jornal - os norte~americanos duvidavam da
permanência das instituições brasileiras e preferiam, sempre que
possível, arriscar seus trunfos e seus dólares na Argentina. Evidentemente, isso não seguia nenhuma lógica (era apenas uma
impressão, uma inclinação, um dêsses bias que tanto têm determinado a história recente dos Estados Unidos) . Pois qualquer
leitor mediano da história latino-americana sabe que a democracia,
no Brasil, é uma experiência muito mais antiga e mais profunda,
e interrompida muito menos vêzes, que a de qualquer outro país
latino-americano; sabe que houve grandes investimentos econômicos
norte-americanos no Brasil, todos coroados do maior sucesso, muito
antes de Wall Street se resolver, depois da guerra, a disputar
com a City londrina o mercado portenho de investimentos; sabe
que, com todos os nossos problemas econômicos e sociais, muito
mais graves que os argentinos, já existe no Brasil, na prática de
todos os dias, aquêle primado do político sôbre o militar com que
tanto têm sonhado, em vão, os líderes do grande país platino. E
só o mais primário dos governantes,. diplomatas, políticos ou simples
observadores jornalísticos poderia confundir a permanência, aos
trancas e barrancos, de abismo em abismo, de um Govêrno com
a estabilidade e a solidez das instituições . Durante o Govêrno
Frondizi, o Brasil já conheceu vários Governos. Mas em todos
- salta aos olhos - as instituições políticas, a democracia bra~
sileira, estiveram muito menos ameaçadas e foram muito menos
feridas e arranhadas do que na Argentina.
o que acontece
exatamente neste instante. Está salvo o tenaz Presidente FrondizL
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Continua e continuará na Presidência. E a democracia argentina ?
Alguns meses atrás~ um Presidente renunciou no Brasil, isto é,
fêz o que o Presidente Frondizi, em seu discurso de Paraná, amea~
çou fazer. Tentou-se, então, de todos os modos, quebrar as regras
. do jôgo, mutilar a legalidade, aleijar a democracia. Numa admi~
rável demonstração de experiência e de vivência democráticas, o
povo brasileiro venceu politicamente - e não belicamente - a
sua crise. Um Presidente caira. Mas as instituições permaneciam
ilesas. Hoje temos um dos Governos mais fracos de nossa história.
Nossas instituições, entretanto, talvez nunca tenham estado tão
fortes. Tudo exatamente ao contrário do que sucede do lado
de lá do Rio da Prata - onde grandes amigos do Brasil, grandes
democratas, fiéis amigos dos Estados Unidos, verdadeiros susten~
táculos do sistema interamericano, acabam de ser traídos, derrotados, humilhados e postos de lado, ao mesmo tempo que se debilitava uma grande democracia e se jogava às urtigas o prestígio
internacional de um grande país.

* * *
O fato é que o Govêrno norte-americano, o Congresso norteamericano, as classes dirigentes, a alta finança, a imprensa norte.américana, o povo americano em geraJ. - felizmente com as glo.riosas exceções de intelectuais como êsse corajoso Walter Lippmann
- continuam a demonstrar sua insciência, sua inexperiência em
relação à América Latina. A tragicomédia dos erros do Depar.tamento de Estado em relação a esta parte do mundo começa
com o não~reconhecimento de nossa importância na escala inter.nacional de prioridades e continua através do não-reconhecimento
de nossa maturidade cultural, ética, política. Onde termina, não
sabemos. A aparência mais freqüente que assume essa insciência
fundamental é a incapacidade ou a simples recusa norte.-americana
em· tratar conosco, com os principais países da: América Latina,
de igual para igual, ou seja, ao nível do diálo9o político. Preferem
tratar a Argentina; o México, o Chile, o Brasil do mesmo modo
que tratam a trenza del Caribe, isto é, tentando jogar com nossas
fraquezas internas, recorrendo a pressões de todos os tipos, apos-
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~os conservadores contra os liberais, utilizando empréstimos ce
auxílios econômicos como métodos de atingir fins políticos, etc.
De modo que até agora estamos para ver a aplicação, na realidade
política das relações entre os Estados Unidos e América Latina,
da verdadeira significação da palavra Ali'ança utilizada em boa
hora pelo Presidente Kennedy pata designar essas mesmas relações,
Outro êrro é a prioridade concedida a problemas . a curto
prazo da política interna dos Estados Unidos em relação a proble~
mas a longo prazo da política interamericana. Foi o que se viu
ainda há pouco em Punta dei Este. A nota dominante, nessa
Conferência, foi dada pelas próximas eleições que renovarão o
Congresso norte·americano. O argumento mais fÍ'eqüentemente
usado pela Delegação dos Estados Unidos em apoio de suas teses
foi, não a validade ou a eficiência destas, e sim a contribu:ção
que elas prestariam à vitória de Kennedy, dos que o apoiam dentro
do Partido Democrático, nessas eleições. Imagine-se o que teria
sido do Império britânico se às diferenças entre tories e whigs
tivessem os inglêses concedido preferência em relação a seus pro~
blemas com a Rússia tzarista, a França napoleônica ou a Alemanha
de Bismarck ...
Outro engano habitual dos americanos reside nos critérios que
utilizam na escolha d~ seus amigos latino-americanos. Dentre
nós, êles parecem preferir, sistemàticamente, os mais débeis, os
mais dirigíveis, os mais manejáveis. . . os yes men que êles mesmos
sempre votaram ao desprêso geral. Não procuram conquistar novos
amigos, limitam·se a manter - o que é tão fácil - os velhos,
os mais fáceis, esquecidos de que êstes passam, e morrem, e se
desatualizani.

* * *
A Conferência de Punta dei Este, cuja convocação foi pràti~
camente imposta pelos Estados Unidos contra a vontade dos prin..
cipais países da América Latina, ainda não produziu nenhum fruto
ct::nstrutivo. Mas já deu sua primeira vitima: o prestígio do Presidente Frondizi e da própria democracia argentina. Sugerimos
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aos norte~americanos e a seus falsos amigos de tôda a América
Latina que instaurem nesta, o mais depressa possível. uma pausa
para meditação, antes que se produzam outras casualites. Do
contrário, se a pressão continuar, se a teimosia fôr longe demais,
Fidel Castro em breve se poderá vangloriar de ter causado, através
da eficiente ajuda dos experts do Departamento de Estado, a
queda ou a agonia de todos os regimes democráticos dêste Continente .
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Desde outubro do ano passado, quando se ensaiavam os primeiros esforços para a convocação da VIII Reunião de Consulta
de Chanceleres para tratar da questão de Cuba, até cêrca de um
mês decorrido da realização da Conferência, o Ministério das Relações Exteriores recebeu um sem número de cartas, telegramas,
manifestos de solidariedade e aplausos, ou às vêzes de crítica, sôbre
a conduta do Govêrno brasileiro no tocante à questão cubana.
Seria impraticável relacionar tôdas as manifestações de opinião
pública dirigidas ao Itamaraty no curso dos últimos quatro ou cinco
meses. No presente livro são alistadas as pessoas e entidades que
manifestaram ao Presidente da República, ao Primeiro Ministro,
ao Ministério das Relações Exteriores, e, em particular, ao Ministro
San Tiago Dantas, a expressão de seu aplauso ou de sua solidariedade à política adotada pelo Brasil na Conferência de Punta
dei Este. Tôdas as mensagens abaixo mencionadas são, portanto, de data posterior à do término da Conferência de Punta dei
Este. Em primeiro lugar, os nomes de tôdas as pessoas e entidades que dirigiram mensagens, com referência ao local em que
foram expedidas. Logo a seguir, são transcritas na íntegra as
mensagens dirigidas ao Ministro San Tiago Dantas por autoridades, associações, sindicatos ou entidades diversas:
Deputado Pedro Tassis Gonzalez (Põrto Alegre, Rio Grande do Sul);
Agnaldo Viana (Muritibaba, Guanabara); Malaqu'as Ferreira (Muritibaba,
Guanabara); Cloribel Oliveira (Muritibaba, Guanabara); Orlando Rocha
(Muritibaba. Guanabara); Manoel Machado (Muritibaba, Guanabara); Capitão.
de-Fragata Henrique Motta Pereira Filho (.Rio de Janeiro, Guanabara); Clementino de Souza Alencar (Paracatu, Minas Gerais); Heloisa Cabral da
Rocha Werneck {.Rio de Janeiro, Guanabara); Same Chedid (Passo Fundo.
Rio Grande do Sul); Capitão Cristovão Siqueira {Belém, Parâ); Helio Ja·
guar:be (Caz-acas, Venezuela); Professor Paulo Tharso Cabral Machado Mi·
nuto {Põrto Alegre, Rio Grande do Sul); Carlos da Silva Becher (Põrto
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do Sul); Alcídes Orti% da Silva {Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul); Mlilton:
Galdino (Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul); Professor Enno do Espírito
Santo (Põrto Aleg~, Rio Grande do Sul); Doutor Armando Barleze (PórtO
Alegre, Rio Grande do Sul); Alberto Vita (São Salvador, Bahia); Cario&
Taylor {Rio de Janeiro) Guanabara); José Abreu Barbosa (Rio de Janeiro,
Guanabara); Manuel Rodrigues (MlNUlus, Amazonas); Antonio Fonseca
(Belém, Pará); Alberto Mateus (Rolãndia, Pará); Francisco Pereira da
Cunha (McrPno, Pernambuco); Dazidio Ribeiro de Araujo (Vi~6ria, Espírito
Santo); Hamilton Moraes (Maceió, Alagoas); Waldemar Faria (Uberlãndia,
Minas Geifals); Paulo Amaral (Uberlândia, Minas Gerais); Aristeliano Braga
(Slio Salvado,-. Bahia); Manoel Inicio (Rio de Janeiro, Guanabara); Contra·
Alnúante João Eduardo Secc.o (Rio de Janeiro, Guanabara); Claudio Cavalíni (Penha, São Paulo); Waldemar Naves Guerra (Santos, São Paulo);
Deputado Amauri Silva (Cmitiba, Paraná); Rubens de Melo Braga (Curitiba,.
Paraná); Pedro Torres {Rio de Janeiro, Guanabara}; Raymundo Re:s (São
Salvador, Bahia·; Manoel Araujo (São Salvador, Bah'a); José Carlos Souza
(Cazoangola, Minas Gerais); Prefeito Edmundo Venturelli (Andradas, Alagoas);.
Claudionor Araujo Preste (Vitórüt, Espírito Santo); Adalto Rodrigues (Rio de
Janeiro, Guanabara); Franklin Silva Araujo (Barra do Pirai, Rio de Janeil:o);
Bruno José Dan'el (Santo André, São Paulo); 'Ary Ribeiro Lima (Caxias dó Sul,
Rio Grande do Sul); Vitorio Balico (C~Ias do Sul, Rio Grande do Sul); Bruno
Segalla (Caxias do Sul, Rio Grande do Sul); Abilio Weber (Caxias do Sul.
Rio Grande do Sul); João Cunha (Caxias do Sul, Rio Grande do Sul); Osorio.
Oliveira (Caxias do Sul, Rio Gr.ande do Sul); Leobegildo Campos (Caxias dO>
Sul, Rio Grande do Sul); Antonio Lisboa (Caxias do Sul, Rio Grande do Sul);
José Bareta (Caxias do Sul. Rio Grande do Sul); Jairo Marçal (Vila ~ha,
Espírito Santo); W elson Ortega (Vila Velha, Espírito Santo); Antonio Sou:z;a
(Vila Velha, Espírito Santo); Almir Costa (Vila Velha, Espir:to Santo); Jofio.
Araujo da Costa (Vila Velha, Espírito Santo); Geraldo Cardoso (Alienas,
Minas Gera's); L. J. Martins (Buriti Alegre, Goiás); !talo Lachino (Presidente
Prudente, São Paulo) ; Geraldo Marques (Presidente Prudente, São Paulo);:
Edevar Santana (Vitória) Espírito Santo); Otacilio Nunes (Vitória, Espírito·
Santo); Guilherme Aguiar (Vitória, Espír:to Santo); José Santos (Vitória,
Espírito Santo) ; Manoel Santana (Vitória, Espídto Santo) ; Alcides Rodr:gues.
Alvimar (Vitória, Espídto Santo); Calimer'o Soares (Guaxupé, Minas Gerais);
Zeomar Dias Monteiro (Vitória, Espírito Santo); Am-érico Garcia Ramos (Vi·
tória, Espírito Santo); Arlinda Nascimento Pere:ra (VitÓIC'ia, Espírito Santo);
Mar.-ion Brasil (Vitória, Espírito Santo); Jasson Nascimento de Mendonça (Vi~
tória, Espírito Santo); Thomas da Cunha (Niterói, Rio de Janeiro); Anis'o
Teixeira (Rio de Janeiro, Guanabara); Paulo G. Hasslocher (Rio de Janeiro,
Guanabara); O!Lmpio Araujo (Goiás, Goiâs); Sebastião Jardim (Goíânia,
Goiás); Geraldo Teixe:ra (Goiânia, Go·ás); Wanderley Telles (Goiânia, Go:ás)·;
Artur Nehl Neiva (Rio de Janeiro, Guanabara); Alencastro Guimarães (Petrópolis, Estado do Rio); Maris Alves (Campos Jord!ío, São Paulo); Joaquim,
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-283Pinto Nazârio (São Paulo, São Paulo); Canuto Mendes de Almeida (São Paulo,
São Paulo) ; Profesor Fernando Fernandes (São Paulo, São Paulo) ; Aureliano Nestor Veado e família (Belo Hwiz.onte, Minas Gerais); Geraldo Nunes
Coelho (Belo Horiz.onte, Minas Gerais); Jorge Brandão (Belo Horizonte, Minas
Gerais); Allyrio Sales Coelho (ft/rópolis, Estado do Rio); Cônsul José Macieira (Rio de Janeiro, Guanabara); Petronilha Borges Pimentel (R:.O de Janeiro, Guanabao:a); lgnez Maria Pontes Vieira (Rio de Janeiro, Guanabara);
Gumercindo Couto Silva (Belo Horizonte, Minas Gerais); Djacir Menezes
(Rio de Janeiro, Guanabara); João Pessoa Sobrinho (Rio de Janeiro, Guanabara); José Aloysio Ferreira (Rio de Janeiro. Guanabara); Piéricles Madureira
Pinho (Ri.o de Janeiro, Guanabara}; Desembargador Romero Estelita (Rio de
Janeiro, Guanabara); Déc~o Soares de Souza (Rio de Janeiro, Guanabara);
Thomas Leonardos (Rio de Janeiro, Guanabara); Arthur Bosisio (Rio de Janeiro, Guanabara); Amílcar Alencastro (R lo de Janeiro, Guanabara); João
Pessoa Neto (Rio doe Janeiro, Guanabara); Doutor Moura Ferreio:a (Rio de
Janeiro, Guanabara); João Antonio de Souza Mascarenhas (Rio de Janeiro,
Guanabara); Salim Teófilo Nacur (Teófüo Otóni, Minas Gerais); Henrique
de Moura Liberal (Rio de Janeiro, Guanabara); Lu·z Antonio da Costa Carvalho (Rio de Janeiro, Guanabara); Dante Costa (Rio ck Janeiro, Guanabara):
Eduardo Bergallo (Rio de Janeiro, Guanabara); Noé Winkler (New York,
Estados Unidos da América); Fernando Petragl:a (Rio de Janeiro, Guanabara);
José Vie"ra Coelho (Rio de Janeiro, Guanabara); Mariano Braga (São Salvador, Bahia) ; Zepherino José da Costa ( Pequizeiro, Poxoreu, Mato Grosso) ;
José Marcos Lima dos Santos (Rio dz- Janeiro, Guanabara); Gileno de Novaes
(Rio de Janeiro, Guanabara); Antonio More'ra Araujo (Rio de Janeiro, Guanabara); Antonio Ferreira Dantas (Ponta Grossa, Paraná); José Roberto Whi~
talter Penteado Jr. (Genebra, Suíça); Manoel Nogueira (São Paulo, São
Paulo); Francisco V:eira Antunes (Belo Horizonte, Minas Gera"s); Antonio
Calegoso (São Paulo, São Paulo); Wa~demir Calegoso (São Paulo, São Paulo);
Marina Curix'l (São Paulo, São Paulo): Antonio Avancini (São Paulo, São
Paulo); Alexandrina Avancini (São Paulo, São Paulo); Rodolfo Avanc"ni
{São Paulo, São Paulo); Durvalina da s·lva (São Paulo, São Paulo); Jau
Soares Bat'sta (São Paulo, São Paulo); Bonatito Rossi (São Paulo, São
Paulo); Ovídio Calegoso (São Paulo; São Paulo); Alice Calegoso (São Paulo;
São Paulo); Paulo Santos (São Salvador, Bahia); Oscar Benevides Costa
(Uberlândia, M·nas Gerals); Nidia Paula (Curvelo, Minas Gerais); Leopoldo
Garcia Brandão (São Paulo, São Paulo); José Araujo Benevides (Guarabira,
Paraíba); Dulce Fleming {São Paulo, São Paulo); Ruyter Demaria Bolteux
(Rio de Janeiro, Guanabara); João Alves Frota (Rio de Janeiro, Guanabara);
João Evangelista do Nascilmento (Mogi da.s Cruzes, São Paulo); Rubens Col··
laço Veo:as (São Paulo, São ·Paulo); D:rceu de Azevedo Borges (São Pauto,
São Paulo); L. Fernando Sigaud Furqu'm de Campos (São Paulo. São Paulo);
Evaristo Teixeira do Amaral Filho (Soledade, Rio Grande do Sul); Maria
José Almeida (Belo Horizonte, Minas Gera"s); Silvio Rust (Presidente Soares,
M·nas Gerais); Francisco Steelle (Niterói, Rio de Janeiro); Luiz Oscar Nunes.
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(P~so Funde, Rio Grande do Sul); Fernando Ribei':"o (Passo FuncJc, Rio
Grande do Sul); Iracema Sales (Passo Fundo, Rio Grande do Sul); babel
Nunes (Passo Fundo, Rio Grande do Sul); Gabriel Domingues (Passo fundo,
Rio Grande do Sul); Tibiriçâ Nunes (Passo Fundo, Rio Grande do Sul); Napoleão Ribas (Passo Fundo, R:o Grande do Sul); Eden Pedro (Passo Fundo,
Rio Grande do Sul); Donato Pedro (PBiS.So Fundo, Rio Grande do Sul);
Alvaro Dominguez (Passo Fundo, Rio Grande do Sul); Benigno José Silveira
(Belo Horizonte, Minas Gerais); Pedro Segundo Sem:onato (Campinas, São
Paulo); Pàulo Pessoa Guerra (Recih Pernambuco); Os'Car Virgilio Pereira
( Uberlândia, l\1inas Gerais) ; Raimundo Rodrigues (Anã polis, Goiás) ; Arnoldo
Mota (Italxt'aba, Bah'a); Antônio Seabra (Nova lguaçu, Rio de Janeiro);
Justiniano da Silva Neves Netto (Três Rios, Minas Gerais); Francisco
Wash.ngton Rodrigues (Manaus, Amazonas); Manuel Rodrigues da Silva
(lllanaus. Amazonas); Edga~ Anselmo Franco (Manaus, Amazonas); Raimundo Ferreira de Br:to (Manaus, Amazonas); Benedito Arruda Temandes
(Manaus, Amazonas); Luiz Barros Santana (Manaus, Amazonas); Vasco
Taboza Braga (Manaus, Amazonas); Dante Pellacani (São PauLo, São Paulo);
Rocha Mendes Filho (São Paulo, São Paulo); Luis Ferreira da Silva (Soo
Paulo, São Paulo); Sebastião Tavares Silvestre Bozzo (São Paulo, São
Paulo); Vicente de O. e Silva (São Paulo, São Paulo); Remo Forli (Slio
Paulo, São Paulo); Luiz A. dos Santos (São Paulo, São Paulo); Luiz F.
de Lima (São Paulo, São Paulo); José S. dos Santos (São Paulo, São Paulo);
Romildo Chaparin (Soo Paulo, São Paulo); Aurelio M. de Oliveira (Sio
Paulo, São Paulo); Antonio Maida, (São Paulo, São Paulo); Salvador Rodrigues (São Paulo, São Paulo); Gentil Co:-rea Neves (Sã Paulo, São
Paulo); Luiz G. do Nascimento (S4o Paulo, São Paulo); .Luiz Tenórlo. :de
Lima (São Paulo, São Paulo); Luiz Cristofolete (São Paulo, São Paulo):
José Chediak (São Paulo, São Paulo); Remigio Pretti (São Paulo, São Paulo);
Francisco Floriano Dezem (São Paulo, São Paulo); Mauricio Costa Vilar
(São Paulo, São Paulo); Antônio Dozzo (São Pault;>, São Paulo); IJ?edro
Daniel (São Paulo, São Paulo); Marcos Andreotti (São Paule1, São Paulo);
Acrísio Delarubera (São Paulo, São Paulo); Rubens Vasconcelos (São Paulo,
São Paulo); Orlando Sposito (São Paulo, São Paulo); Severino de Almeida
(São Paulo, São Paulo); Adelço de ALmeida (São Paulo, São Paulo); José
da Silva (São Paulo, São Paulo); Miguel Pereira de Lima (Sio Paulo, São
Paulo); Albertino Alves dos Santos (São Paulo, São Paulo); Diogo Rui;
(São Paulo, São Paulo); Guarino Fernandes (São Paulo, São Paulo): José
Bustos (São Paulo, São Paulo); Duarte Vaz P. Casb:o Jun:or (Santos, São
Paulo); Walter Uzzo (Santos, São Paulo): Theóphilo Ribe:ro Fontes (Paulo
de Faria, São Paulo); Ruy da Costa Vai (Belo Horizcnte, l\1inas Gerais); José
Ferreira Baptista Jr. ( Araçatuba, São Paulo); Newton Eduardo de Oliveira
(Rio de Janeiro, Guanabara); Cypriano O. Mõnaco (Poá, São Paulo); Tristão
Fernandes (Curitiba, Pacaná),

Federação Bancários P~r.aná (Curitiba, Paraná); Associação Trabalha..
dores Indústria Construção e Mobiliário (Passos, Minas Gerais); Associação
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Mundial Juventude Democrática (Budapest, Hungria); Dr.etôrio Acadêmico
da Escola Eletro-Mecânica (São Salvador, Bahia); Câmara Municipal (Mandaguaçu, Paraná); Câmara Municipal (São Paulo, São Paulo); Câmara Municipal (Jequié, Bahia); Câmara Municipal (Ribeirão Prêto, São Paulo); Câmara Municipal (Jundíaí, São Paulo); Câmara Municipal (Barra do Piraí,
Rio de Janeiro); Câmara Municipal (lguarassú, Pernambuco); Cãmara Municipal (Guaxupé, Minas Ge:ais); Câmara Municipal (Cotia, São Paulo); Câmara Municipal (Santos, São Paulo); Câmara Municipal (Andradina, São
Paulo); Câmara Municipal (Campo Grande, Mato Grosso); Câmara Municipal (Nazaré da Mata, Pernambuco); Câmara Municipal (Rio Claro, São
Paulon Câmara Municipal (Cubatão, São Paulo}; Câmara Municipal (Nova
Esperança, Paraná); Câmara Municipal (São João da Boa Vista, São Paulo);
Câmara Municipal (Rio Verde, Goiás); Congresso Sindical Trabalhadores
(Curitíba, Paraná); Convenção Bancários (Curitiba, aPraná); Associação dos
Proprietários c!e Imóveis (Passo Fundo, Rio Grande do Sul) ; Sindicato dos
Tecelões (Cataguazes, Minas Gerais); Associação Servidores Departamento
Nacional Estradas de Rodagem (R.io de JMeiro, Guanabara); Circulo Operário (São José dos Campos, São Paulo) ; Sindicato Jornalistas Profissionais
(São Salvador, Bahia); Confederação e União Nacional Servidores Públicos
(Rio de Janeiro, Guanabara); Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de
Energia e Gás (Rio de Janei'ro, Guanabara); Sindicato Construção Civil
(Manaus, Amazonas); Sindicato Oficiais Náutica (Belém, Pará); Câmara
Municipal (R.olândia, Pará); Sindicato Trabalhadores Indústria de Fiação
Têxtil Moreno (Moreno, Pernambuco); Trabalhadores Sindicato Construção
Civil (Vitória, Espírito Santo); Câmara Municipal (Maceió, Alagoas); União
Democrática Universitária Faculdade Direito (Uberlândia, Minas Gerais);
União Estudantes (São SaJvador, Bahia); Associados Sindicato Nacional Foguistas Marinha Mercante (Rio de Janeiro, Guanabara); Federação das So·
ciedades dos Amigos da Zona Leste (Penha, São Paulo); Sindicato Empregados Administração Serviços Po:tuãrios (Santos, São Paulo) Convenção Re~
gional do P. T.B. (Curitiba, Paraná); Slndi'cato Nacional dos Taiferos Culinários e Panificadores Marítimos (Rio de Janeiro, Guanabara); Trabalhadores
Estado (São Salvador, Bahia); Comissão Permanente Organizações SiDJdicais
(São Salvador, Bahia); Federação Trabalhadores Indústria (Vitória, Espírito
Santo); Sindicato Alfaiates e Costureiras (Rio de Janez'ro, Guanabara); Frente
Popular Nacionalista (Barra do Pirai, Rio de Janeiro}; Câmara Municipal
(Santo André, São Paulo); Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de
Fiação e Tecelagem (São Paulo, São Paulo); Sindicato Trabalhadores Indústria Construção e Mobiliário (Caxias do Sul, Rio Grande do Sul); Sindicato Trabalhado:es Indústria Tecelagem (Caxias do Sul, Rio Grande do Sul);
Sindicato Trabalhadores Indústria Metalúrgicos (Caxias do Sul, Rio Grande
do Sul); Sindicato Trabalhadores Indústria Alimentação (Caxias do Sul, Rio
Grande do Sul); Sindicato Trabalhadores Indústria Instrumentos Musicais
(Caxias do Sul, Rio Grande do Sul); Sindicato Trabalhadores Indústria Jóias
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Rio Grande do Sul); Aposentados Pensionistas (CE!IXias do Sul, Rio G:-ande
do Sul}; Esporte Oube Mogianense (Guaxupé, Minas Gerais): Clube Po&tivista (R.ío de Janeiro, Guanabara}; Dos Trabalhadores do Estado de São
Paulo: C.N.T.I.: do S.T.I.G.S.P.; da F.N.T.I.G.; do S.T.I.P.P.S.P.:
do S.T.I.P.P.S.P.; do S.B.S.P.; do S.T.I.M.M.M.E.S.P.: do F.T.
I.A.S.P.; do S.T.I.T.S.P.; do S.T.I.C.C.S.P.; dos V.A.S.P.; do
S.T.I.M.S.P.; do S.T.I.P.C.S.P.; do S.T.I.P.C.S.P.; do F.T.A.S.P.:
do S.V.S.P.; do S.T.I.C.S.P.; Federação Trabalhadores Químicos São
Paulo; Associação Ferroviários da Central do Brasil; Síndicato Ferroviários
da Santos-Jundiaí; do S.T.C.C.(São Caetano do Sul, São Paulo); Sindicato
Trabalhadores Metalúrgicos (Santo André, São Paulo; Sindicato Marceneiros
(São Bernardo do Campo, São Paulo); Federação Emprêsas do Estado Bancários; Sínd:cato Gráfico (Santos, São Paulo); do S.T.I.Q. (São Paulo, São
Paulo}; do S.T.I.M.P.E.S.P. (São Paulo, São Paulo); do S.T.P.S.P.
(São Paulo, São Paulo}; Sindicato dos Vidreiros {São Paulo, São Paulo);
Sindicato Trabalhadores Latícín'os (S.ão Paulo, São Paulo); União Ferro-viár:os da So:ocabana (São Paulo, São Paulo); Centro Acadêmico «Alexandre
de Gusmão» (Paulo de Faria, São Paulo}; Câmara Municipal (Belo Horizonte,
Minas Gerais) ; Câmara Municipal ( Araçatuba, São Paulo) ; Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas (R.'o de Janeiro. Guanabara);
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos (Belo Horizonte, Minas Gerais);
Plenário Sindical (Campinas, São Paulo); Assembléia Legislativa (R.ecife,
Pernambuco); Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros ( Ubet"lãndia, Minas
Gerais}; Sindicato dos Trabalhadores em Construção Civil (Anãpolis, Goiás);
Movimento Popular dos Trabalhadores Fluminenses (Nova. [guaçu, Rio de
Jane'ro); Associação dos Servidores Públicos Mun'cipais (Três R.ios, Minas
Gerais}; Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares (Manaus,
Amazonas) ; Sindicato dos Estivadores (M anaus, Amazonas) ; Sindicato rlos
Empregados em Estabelec:mentos Bancários (Manaus, Amazonas); Síndicato
dos Trabalhadores na Indústria de ·Panificação e Confeitaria (Manaus, Ama~
zonas): Sindicato dos Enfermeiros e Emp:egados em Hospitais e Casas de
Saúde (Manau~. Amazonas); Sindicato dos Trabalhadores de Calçados (Manaus,
Amazonas); Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários (Manaus,
Amazonas) : Câmara Municipal (Poâ, São Paulo): Trabalhadores Paranaenses
(Curitiba, Paraná).

DOS TRABALHADORÊS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO -

SÃO PAULO

Exmo. Sr. Dr.
João Melchior Marques Goulart
DD. Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil
Brasília, D. F.
Senhor Presidente,
Os trabalhadores do Estado de São Paulo, face às ameaças à Paz do
Mundo e às provocações que se sucedem na América Latina contra a auto·
determinação dos povos, pelos seus dirigentes abaixo-assinados, vêm externa<:
pUblicamente:

1.0 - Apoio integral aos povos que lutam e defendem sua autodeterminação e o seu repúdio às manobras dos governos representados na O.E.A.
que defendem discriminações - contra Cuba e seu povo.

2. 0 - Declaram-se favoráveis ao desarmamento e a favor das medidas
propostas na O. N. U. de eliminação das bases de guerra, diminuição dos
contingentes militares, transfo:mação de Berlim em zona desmilitarizada e
interdição das armas de destruição em massa.
3.0 - Outrossim, manifestam igualmente sua solidariedade ao Movimento
Sindical Cubano e aos trabalhadores dêsse país, pelas acertadas medidas que
vem tomando para promover o bem-estar e a felicidade do povo dessa Nação
irmã.
São Paulo, janeiro de 1962. - José Bu>Stos, Secretário Geral. - Dante
Pellacani, Vice-Pr.-esidente do C.N.T.I. - Rocha Mendes Filho, Presidente
do S.T.I.G.S.P. - Luíz Ferreira da Silva, Tesoureiro da F.N.T.I.G. Sebastião Tavares, Presidente do S.T.I.P.P.S.P. -Silvestre Bozzo, Presi·
dente do S.T.I.P.iP.S.P. - Vicente de O. da Silva, Vice-Presidente do
S.B.S.P. - Remo Forli, Presidente do S.T.M.M.M.E.S.P. - Luiz A
dos Santos. Secretário da F. T. I. A. S. P. - Luiz F. de Lima, Presidente do
S.T.I.T.S.P. - José S. dos Santos, Presidente do S.T.I.C.C.S.P. Romildo Chaparin, Presidente do S.T.C.D.S.P. -Aurelio M. de Oliveira,
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-Salvador Rodrigues, Presidente do S.T.I.M.S.P. -Gentil Cort:ea Neves,
'Presidente do S.T.I.P.C.S.P. - Luiz O. do Nasci~mto, Diretor do
S.T.I.P.C.S.P. -Luis Tenot:io de Lima, Presidente do F.T.A.S.P. Luiz Cristofolete, Presidente do S. T. C. H. S. P. - José Chediak, Presidente
do S. V. S. P. - R.emigiD Pt:etti, Presidente do S. T. I. C. S. P. - Francisco
Flot:ialU) Dezem, P>:esidente Fed. Trab. Químicos São Paulo. - Mauricio
Costa Vilar, Presidente da Associação Ferroviária da Central do Brasil. Antonio Dozzo, Presidente do Sindicato Ferroviár:o da Santos-Jundiai. ~
Pedro Dante!, Presidente do S.T.I.C.C. São Caetano do Sul. - Marcos
Andreotti, Presidente do Sindicato Trabalhadores Metalúrgicos de Santo André.
- Acrisio Delarubera, .Presidente do Sindicato Marceneiros de São Bernardo
do Campo. -Rubens Vasconcelos, Presidente da Federação dos Empregados
do Est. Bancários. - Orlando Sposito, Presidente do Sindicato dos Gráficos
de Santos. - SeverilU) de Almeida, G:-áfico. - Adalço de Almeida, Presidente
do S.T.I.Q.S.P. -José da Silva, Presidente do S.T.I.I.M.P.E.S.P. Miguel Penaira ele Lima, Presidente do S.T.:P.S.P. - Albertino Alves cios
Santos, Secretário do Sindicato dos Vidreiros de São Paulo. - Guarino
Fernandes, Presidente da União dos Ferroviários da Sorocabana. - Diogo
R.uiz, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Ind. Latic. São Paulo.
DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PúBLICOS MUNICIPAIS
TRÊS R:OS -

ESTADO DE MINAS GERAIS

Ao Exmo. Sr. Tano:-edo Neves
DD. Presidente do Conselho de Ministros
Brasília, D. F.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de, por intermédio do presente, em meu nome pessoal e
em nome desta Associação, que congrega a unanilmidade dos servidores da
Municipalidade de Três Rios, em número de 257, apresentar inteira solidaJ
riedade a Vossa Excelência, e ao Govêrno, pela orientação impressa à política
externa do Brasil, na Reunião de Punta dei Este.
Reafirmamos o desejo dos patriotas brasileiros de respeito à autodeterminação dos povos e de obediência ao princípio de não-intervenção.
Não devemos mesmo, deixar-nos influenciar por declarações que espelham
a coação com que certos países querem ver vitoriosos seus pontos~e-vísta,
soler.-temente contrários aos princípios de autodeterminação e não-intervenção.
Queira aceitar, Senhor Presidente, com a nossa solidariedade, a certeza
de nossa admiração. - Justiniano da Silva Neves Netto, Presidente.
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MANAUS- ESTADO DO AMAZONAS

Exmo. Sr. Presidente João Goulart
Palácio da Alvorada -

Brasília

Os signatâr.ios, dirigentes sindicais de Manaus, dirigem-se a Vossa Excelência para apresentar os mais calorosos aplausos pela digna atitude assumida
pela Delegação brasileira à Conferência da O.E.A., em Punta de! Este, no
que tange a defesa da. autodeterminação dos povos e de não·inter.venção em
Cuba.
Outrossim, confiam os que a êste subscrevem, em que o Govêmo não reéuse e se mantenha coerente com os pontos-de-vista que honrosamente de·
fendeu, merecendo as congratulações do povco.
Respeitosas saudações. - Francisco Washington R,odrígues, Pres:dente
do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares. - Manuel
Rodrigues da Silva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
da Construção Civil. - Edgar Anselmo Franao, :Presidente, em exercício,
do Sindicato dos Estivadores de Manaus. - Raymundo Nonato de Oliveira,
Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários. Raimundo Ferreira de Brito, Presidente do Sindicato dos Trabalhadoces da
Indústria de Panificação e Confeitaria. - Benedito Arruda Temandes, Pre·
sidente do Sindicato dos Enfermeiros em Hosp:tais e Casa de Saúde. Luiz Blm'os Santana, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Calçados de Manaus. - Vasco Taboza Braga, Pelo Sindicato dos Trabalhado:es nos Serviços Portuários de Manaus.
DA CÂMARA MUNICIPAL
POÁ -

ESTADO DE SÃO PAULO

Senhor Minist'o San Tiago Dantas
Objetiva o presente, com a licença de Vossa Excelência, noti'ficar·vos
do teor da aprovada moção n.• 3/62 de autoria dos Senhores Vereadores
José Lourenço Marques da Silva e Geraldo Reis de Andrade, consignando
a Vossa Excelência e aos demais dignos membros dos Poderes Constituídos
de nossa Páttia o nosso aplauso pela vit6ria brilhante ~:>btida na rec~nte
Conferência de Punta del Este.
No feliz ensejo
sideração.

~eitera

Atenciosamente. -

esta Presidência os seus protestos de elevada con•

Dr. Cypriano O. Mônaco, Presidente.
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A Câmara Municipal de Poá vem apresentar aos · Poderes Constituídos
da Nação o seu aplauso pela política externa que vem adotando, o que ficou
brilhantemente patenteado na recente Conferência de Punta dei Este, provando
ainda o acêrto com que vinha caminhando o ex-Presidente da República, cujo
pensamento vem sendo mantido pelo seu atua! sucessor.
Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1962. - José Lourenço Marques da
Silva, VereÇ~dor:. - Geraldo /?;,is de Andrade, Vereador.
TRABALHADORESPARANAENSES
CURJTIBA- ESTADO DO PARANÁ

Sr. João Goulart
Presidência da República
Brasília
Nome trabalhadores paranaense reunidos II Congresso e qualidade Presi~
dente Sessão Plenária tenho a honra informar Vossa Excelência 320 delegados
aprovaram apoio política exterior independente, contra colonialismo, autodeterminação povos e conll:a invasão militar coletiva ou individual e econõmica
qualquer povo ..- Tristão Fernandes, Presidente Plenária.
CENTRO ACAOOMICO «ALEXANDRE DE GUSMAO»
SANTOS- ESTADO DB SÃO PAULO

Exmo. Sr. San Tiago Dantas
O Centro Acadêmico «Alexandre de Gusmão», órgão representativo dos
alunos da Faculdade Católica de Direito de Santos, vem, através dêste instru·
mento, levar o apoio e a solidariedade a Vossa Excelência pela brilhante
e inconfundível atuação desenvolvida na Conferência de Punta dei Este.
A posição independente do Brasil não foi conseqüência de uma ou de
algumas opiniões pessoais, mas, sim, a tradução da maneV:a de pensar do
povo brasileiro todo.
E o desassombro e altivez manifestados por Vossa Excelência na
exteriorização dêsse sentimento geral calou fundo entre os acadêmicos desta
Faculdade.
Certo que o nosso país continuará contando, sempre, com a valiosa
colaboração de Vossa Excelência, envia as efusivas e cordiais.
Saudações universitári'as. - Valter Uzzo, Presidente. P. Ca:stro Junior, Primeiro Secretário.

Duarte Vaz

~
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PAULO DE FARIA -

ESTADO DE SÃO PAULO

Do Sr. Presidente da Câmara Municipal de •Paulo de Faria ao Exmo. Senhor
Dr. San Tiago Dantas
DD. Ministro do Exterior
Tomo a liberdade de vir à presença de Vossa Excelência por meio desta,
para vos fazer ciente, que - foi aprovado por unanimidade, na última
sessão desta edilidade, um requerimento do vereador Sebastião Alves de
Menezes. solidadzando com a atitude de Vossa Excelência na reunião de
Punta dei Este.
Sirvo-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, os meus
protestos de alta estima e elevada consideração.
Atenciosamente, Theophilo R•'beiro Pontes, Presidente.
DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ARAÇATUBA -

ESTADO DE SÃO PAULO

Senhor Ministro,
Em atenção ao requerimento n.• 12/62, de autoria do nobre vereador
Júlio Monteagudo Pinheiro, da bancada do Par.tido Trabalhista Nacional, temos
a viva· satisfação em vir à p:esença de Vossa Excelência apresentar-lhe os
cumprimentos e a admiração da Câmara Municipal pela sua ação positiva
e soberana, por ocasião da Conferência de Punta dei Este, fazendo respeitar
a posição adotada pelo Brasil em relação a Cuba.
Apresentando a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima
e consideração distinta, subscrevemo-nos,
Atenciosamente. -

José Ferreira Baptista ]r., Presidente.

DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES
NAS INDúSTRIAS GRAFICAS
R!O DE JANEIRO -

ESTADO DA GUANABARA

Exmo. Sr. ~of. San Tiago Dantas
DD. Ministro das Relações Exteriores
Ministério das Relações Exteriores
Brasília, D. F.
Com o presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, um
exemplar das Resoluções da Primeira Conferência Nacional dos Trabalhadores
nas Indústrias Gráficas, realizada de 7 a lO de janeiro do cocrente ano,
na cidade de Recife.

-292
Nesta sua Primeira Conferência, os trabalhadores gráficos não se limitaram apenas à discussão dos assuntos específicos de sua categoria profissional,
mas voltaram o pensamento para os magnos problemas da Pátria, especialmente no que se refere a sua política exterior. Isto porque entendem qqe
sõmente através de uma política externa elevada," defendendo os fracos contra
a opressão dos fortes, poderá o Brasil atingir os seus gloriosos destinos, e
mais do que isto: estará garantindo a sua própria sobrevivência como nação
demoo:ática e independente.
Como poderá Vossa Excelência verificar através das Resoluções, uma
das preocupações dos trabalhadores gráficos foi justamente a de manifestarem
o seu integral apoio à atual política externa segu:da pelo Govêrno,
Foi para nós uma satisfação e motivo de grande júbilo, vermos agora
mesmo, na Conferência de Punta de! Este, Vossa Excelência ag:gantar-se
na luta pela liberdade do povo cubano e pelo direito do mesmo de escolher a
fo=ma de govêrno que melhor lhe convém, tornando-se desta maneira merecedor do respeito e da admiração da maioria do povo brasileiro.
Nesta hora, em que um pequeno grupo de reacionários, cujos interêsses
excusos são por demais conhecidos dos trabalhadores, procuram empanar o
brilho com que Vossa Excelência defendeu o direito de autodeterminação do
povo cubano, sentimo-nos no dever de, em nome da totalidade dos trabalhadores gráficos do país, vos hipotecar irrestrita solidariedade; pois, em verdade,
Vossa Excelência defendeu, naquele magno conclave, não apenas o pontode-vista do Govêrno, mas, acima de tudo, o pensamento da maioria absoluta
do povo brasileiro.
Ao finalizarmos, queremos afirmar a Vossa Excelência que o Govêrno
brasile:ro não está só nesta luta por uma polWca extocna independente, mas
que conta com .o apoio incondicional da totalidade dos trabalhadores.
Sem outro motivo no presente, aproveitamos o ensejo para expressar a
Vossa Excelência a nossa mais alta consideração e estima. -Newton Eduardo
de OliDeira, Pres:dente.
DO SINDICATO DOS TRABALHADORES METALúRGICOS
BELO HORIZONTE -

ESTADO DE MINAS GERAIS

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Belo Horizonte congratula-se com Vossa Excelência pela brilhante atuação da Delegação br.asi!eira
em Punta dei Este. Espera que a não-intervenção e autodeterminação dos
povos norteie sempre a política exterior do Brasil.
Respeitosas saudações. - Benigno José SilDeira, Presidente.
DO PLENARIO SINDICAL DE CAMPINAS
cAMPINAS -

ESTADO DE SÃO PAULO

O Plenário Sindical de Campinas, congregando vínte e um sindicatos,
manifesta o regosijo cívico a Vossa Excelência pela posição que o Brasil

'
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Pedro Segundo Semlonato,

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO
RECIFE -

ESTADO DE. PERNAMBUCO

A Assembléia Legislativa de Pernambuco, aprovando o requerimento
n.0 i .140 de autoria do Deputado Augusto Lucena, comunica haver s'do
cons!gnado em ata de seus trabalhos na sessão de ontem, um voto de congratulações pela atitude equilibrada com que Vossa Excelência vem conduzindo os pronunciamentos da Chancelaria brasileira na Conferência Interamericana de Punta dei Este, em perfeita consonância com os interêsses do
país, vinculando--os, pcr.ém, ao sentido democrático e político do Hemisfério.
Atenciosas saudações. - Paulo Pessoa Guerra, Presidente.
DO SINDICATO DOS TRABALHADORES HOTELEIROS
UBERLÂNDIA -

ESTADO DE MINAS GERAIS

Na qualidade de advogado do Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros,
gráficos, da Prefeitura, motoristas, alimentação e charreteiros, em nome dos
mesmos e pessoalmente cumprimento calorosamente Vossa Excelência pela
brilhante atuação em Punta del Este, coerente com os inter.êsses nacionais e
principio de autodeterminação.
Saudações. -

Oscar Virgilio Pereira.

DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONSTRUÇÃO CIVIL
ANÁPOLIS -

ESTADO DE GOIÁS

O S:ndicato dos Trabalhadores em Construção Civil e do Mobiliârio Anãpolis em Assembléia Geral congratula-se com Vossa Excelência pela brilhante
atitude tomada na Conferência de Punta dei Este. Reafirma a defesa da
autodeterm:nação do povo cubano.
Saudações trabalhistas. -

Raimundo Rodrigues, Presidente.

ITABERARA -

"'

ESTADO DA BAHIA

Cumprimentos ao ilustre Chanceler pela sua magnífica atuação em Punta
del Este on·de soube manter a tradi~ão democrática da Nação brasileira em
defesa da autodeterminação dos povos. Rui Barbosa deve estar orgulhoso
de seus pósteros. Saudações trabalhistas. - Amoldo Mota, Vereador.
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NOVA IGUAÇU -

ESTADO DO RIO DE JANEIRo

Exmo. Sr. Dr. San Tiago Dantas
MO. Ministro dos Negócios de Relações Exteriores
.Braslília, D. F.
O Movimento Popular dos Trabalhadores Fluminenses, não podendo ficar
.apático aos acontecimentos que ora desenrolam-se em nosso país, vem trazer
o seu inteiro apoio, e irrestrita solidariedade para com o Govêrno, na pessoa
de Vossa Excelência, pela altaneira atitude tomada na Conferência de Punta
del Este, em defesa da autodeterminação dos povos, e não-intervenção, isto
:pôsto, de confo:-midade com nossos foros de civilizados e homens que estão
atingindo a sua plenitude política, de independência, para o Progresso e
Desenvolvimento que nosso País tanto necessita.
Está pois de parabéns o Govêrno, rep:-esentado na pessoa de Vossa
Excelência, que tão brilhantemente soube defender os anseios do povo brasileiro,
em que sejam resolvidos os problemas da América Latina dentro dos prin.cípios que gerem a Independência e Soberania de cada povo.
Aproveitamos a oportunidade que se nos oferece para apresentarmos os
nossos protestos de elevada conside~ação e respeito, aguardando que no porvenir, Deus o ilumine e que as atitudes sejam sempre condignas, com as que
nosso povo aspira.
Saudações. -

Antonio Seabra, Secretário Geral.

DO SINDICATO DE JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA BAHIA
SÃO SALVADOR- ESTADO DA BAHIA

Sindicato Jornalistas Profissionais Bahia saúda ilustre Chanceler brilhante
.atuação Punta del Este colocando nosso país, sua politica independente,
posição destaque continente.
Saudações.

~

Alberto Vita, Presidente.

DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PúBLICOS
RIO DE JANEIRO t-ESTADO DA GUANABARA

Nome Confederação e União Nacional Servidores Públicos felicito Vossência atitude independente assumida Confet:"ência Punta del Este.
Respeitosas saudações. -

Carlos Taylor, Presidente.
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DE ENERGIA E GAS
RIO DE

..

J ANE.:RO -

BST ADO DA GUANABARA

Tenho a honra de saudar Vossa Excelência pelo desempenho e êxito do
13rasU na Reunião de Chanceleres em Punta del Este em nome do Conselho
Fiscal do Sindicato de Energia e Gás do Rio de Janeiro. - José Abreu
Barbosa.
DO SINDICATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE MANAUS
MANAUS -

ESTADO DO AMAZONAS

Sindicato Construção Civil Manaus congratula-se Vossênd'a posição assu·
mrda Punta dei Este pró-autodeterminação povos e não agressão Cuba .
Aceite integr.-al apoio trabalhadores. - Manoel Rodrigues, Presidente.
DO SINDICATO DOS OFICIAIS DE NAUTICA
BBLÉM -

ESTADO DO PARÁ

Nome Sindicato Oficiais Náutica Pará envio Vossêncla vivos aplausos
motivo posição ímpar assumida durante Conferência Punta del Este colocando nome nosso querido Brasil posição destacada refletindo atual dispo·
-SlÇão nosso povo. Respeitosas saudações. - Antônio Fonseca, Presidente.
DA CAMARA MUNICIPAL DE ROLÃNDIA
ROLÂND!A- ESTADO DO PARÁ

Essa Câmara Municipal apresenta felicitações pela atuação em Punta del
Este.
Cordiais saudações. I"'"

Alberto Mateus, Presidente.

DO SINDICATO DE TRABALHADORES NA INDúSTRIA
DE FIAÇÃO 'f'E:XTIL MORENO
MORENO -

"""'

ESTADO DE PERNAMBUCO

Em nome do Sindicato de Trabalhadcr.es na Indústria de Fiação
Têxtil Moreno, queremos aplaudir a máscula atitude de Vossa Excelência,
abstendo-se de votar na Conferência de Punta dei Este. Evidenciou, assim,
a independência do Brasil, nossa maioridade política. Enquanto Vossa Excelência estiver no comando de nossa Chancelaria, jamais voltaremos a ser lacaios
de Wallstreet. - F~ Pereir-a da Cunha, Presidente.
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DE VITóRIA
VITÓRIA- ESTADo DO ESPÍRITO SANTO

Trabalhadores Sindicato Construção Civil de Vitó:"ia reunidos em Assembléia manifestam solidariedade a Vossa Excelência posição tomada apoio autodeterminaçoã povos. - Dazidio Ribetro de ,Araujo, Presidente.

...

DA CA.MARA MUNICIPAL DE MACEió
MA.CE.IÓ -

ESTADO DE ALAGOAS

A Câmara Municipal de Maceió congratula-se com Vossa Excelência
pela firme posição adotada pelo nosso país na Reunião de Chanceleres e<m
Punta dei Este, em defesa da autodeterminação dos povos.
Atenciosamente. - Hamilton Moraes, Presidente.
DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
RIO DE JANEIRO -ESTADO DA GUANABARA

Representando cêrca quarenta mil rodoviários todo território nacional.
Congratulam-se Vossa Excelência brilhante e feliz atuação em Punta del
Este. - Cordialmente.
DA UNIÃO DEMOCRATICA UNIVERSITARIA DA FACULDADE
DE DIREITO DE UBERLANDIA
UBERLÂNDIA- ESTADO DE MINAS GERAIS

União Democrática Universitár.ia Faculdade Direito de Uherlândia solidariza-se felicitações prestadas grande Ministro posição brilhante tomada Punta
de! Este favor Nação brasilei-:a. Waldemar Faria, Universitário. Paulo Amaral, Secretário.
DA UNIÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA BAHIA
SÃO SALVADOR- ESTADO DA BAHIA

União estudantes Bahia aplaude posição Brasil Conferência O. E. A.
Saudações universitárias. - Aristeliano Braga, Presidente.
DOS ASSOCIADOS DO SINDICATO NACIONAL DE FOGUISTAS
DA MARINHA MERCANTE
RIO DE JANE.!RO -

ESTADO DA GUANABARA

Associados Sindicato Nacional Foguistas Marinha Mercante reunidos Assembléia Geral deliberaram congratula.r-se Vossa Excelência atitude t:"eunião

"1!11
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.solidariedade.
Respeitosamente. -

Marroel lnacio, pela Diretoria.

DO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACIONAL
DE NAVEGAÇÃO COSTEIRA

...

RIO DE JANEIRO- ESTADO DA GUANABARA

Permissão apresentar prezado Ministro integral apoio sua conduta coerente
e patriótica Conferência Punta del Este pr.-eservando tradição brasileira e ratificando compromissos assumidos Conferência Rio de Janeiro. Envio sinceros
cumprimentos pela brilhante e magníffca explanação feita ontem através
cadeia de emissoras e televisão na qual qualquer pessoa mediana cultura
verificará honestidade propósitos nossa Delegação brilhantemente chefiada pela
Saudações. - João Eduardo Sec:co,
ilustre figura de Vossa Excelência.
Contra-Almirante.
DA FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES DOS AMIGOS DA ZONA LESTE
PENHA -

ESTADO DE SÃO PAULO

A Fede:-ação das Sociedades dos Amigos da Zona Leste, FESZOL, na
capital de São Paulo, solidariza-se irrestritamente com atuação, Delegação
brasileir:-a Conferência Punta del Este, defendendo autodeterminação valoroso
povo cubano. -Claudio Cavalini, Presidente do Conselho.
DO SINDICATO DE EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO
DE SERVIÇOS POR1UARIOS DE SANTOS
SANTOS -

~
I
~

.

ESTADO DE SÃO PAULO

Sindicato Empregados Administração Serviços Portuâdos Santos apresenta Vossa Excelência, caloroso cumprimento, justa, brilhante, patriótica
W aldemar Neves
posição Govêrno Brasil Conferência Punta dei Este. Gu.erar, Pres:dente.
DA CONVENÇÃO REGIONAL DO P. T. B. DO PARANA

~·

\

\
)

CURITIBA -

ESTADO DO PARANÁ

Comutiicamos Vossa Excelência Convenção Regional P. T. B. Paraná
aprovou moção de solidariedade sua brilhante atuação na Conferência de
Punta del Este em perfeita consonância postulados p:-ogramáticos nosso partido. - Deputado Amauri Silva, Vice-Presidente. - .Rubef'IJS de Melo Braga,
2.• Secretário.
: 1 ,i~.: .J11.i.l

-298DO SINDICATO NACIONAL DOS TAIFEIROS CULINARIOS
E PANIFICADORES MARITIMOS DO RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO- ESTADO DA GUANABARA

O Sindicato Nacional dos Taifeiros Culinários e Panificadores Marítimos.
cumprindo resolução Assembléia dia 3 congratula-se Vossa Excelência posição honrosa Conferência Punta dei Este defendendo direito povos dirigir·
próprios destinos.
Saudações. -

~

Pedro Torres, Presidente.

DAS ORGANIZAÇõES SINDICAIS DA BAHIA
SÃO SALVADOR -

ESTADO DA BAHIA

Nome trabalhadores Estado apresentamos Vossa Excelência resolução Assembléia ontem absoluto apoio defesa princípios defendidos Delegação brasileira chefiada Chanceler.- San Tiago Dantas Conferência Montevidéu, esclarecida maneira assegurar redenção nacional e continente. Respeitosas
saudações. - J?.aymundo /?.eis, Presidente em exercício. - Manoel Araujo,
Secretário Geral Comissão Pe!:"manente.
DO PREFEITO DE CARANGOLA
CARANGOLA -

ESTADO DE MINAS GERA!S

Tenho prazer manifestar satisfação povo carangolense brilhante atuaçãoeminente patrício, elevando bem. alto prestígio cultura e diplomacia Brasil.
reunião Punta dei Este.
Saudações. -José Carlos Souza.
DO PREFEITO DE ANDRADAS
ANDRADAS -

ESTADO DE MINAS GERAIS

EnvJo no meu e nome Andradas felicitações brilhante atuação Vossa..
Excelência Conferência Punta dei Este no qual Brasil saiu engrandecido pres-tigiado perante demais nações.
Saudações CO!:"diais. - Edmundo Venturelli.

·-J

DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES
DA INDúSTRIA, DO ESPíRITO SANTO
--..111

VITÓRIA -

ESTADO DO ESPÍR.ITO SANTO

Diretoria Feedração Trabalhadores Indústria do Espírito Santo manifestam solidariedade Vossa Excelência posição tomada Punta dei Este refie-
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determinação povos. - Claudionor Araújo Freste.

auto~

DO SINDICATO ALFAIATES COSTUREIRAS
RIO DE JANEIRO- ESTADO DA GUANABARA

Cumprindo resolução Assembléia Sindicato Alfaiates Costu-:-eiras Estado
Guanabara transmito Vossa Excelência nossas felicitações sua atuação patrió·
tica e independente Conferência Punta dei Este. - Ada/to Rodrigues) Presidente.
DA FRENTE POPULAR NACIONALISTA DE BARRA DO PIRAI
BARRA DO P!RAÍ -

ESTADO DO RIO DE

J ANE!Ro

Barra do Pirai, 6 de fevereiro de 1962.
Exmo. Sr. Ministro
A «Frente Popular Nacionalista de Bar-:-a do Pirai», confinnando os têrmos.
de seu .ofício de 24 de janeiro p.p., cumprimenta a Vossa Excelência pela
atitude firme conservada na Conferência de Punta del Este, com relação ao
principio da «autodeterminação dos Povos», sobretudo no que concerne à
heróica e gloriosa República Socialista de Cuba.
Transmitindo a Vossa Excelência êsse sentir unânime dos Nacionalistas
barrenses, apresento-:lhe os mais sinceros protestos de minha estima e consi·
deração. ...- Franklin Silva Araújo, Presidente.
DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AND~
SANTO ANDRÉ- ESTADO DE SÃO PAULO

Santo André, 23 de janeiro de 1962.
Senhor Ministro,

i

~~

~

r
..

Temos a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, em
sessão desta Câmara Municipal, realizada no dia 19 do fluente, foi ap:-ovadoum Requerimento de autoria do Vereador Jurand!r Alécio Rodrigues, que
visa congratular-se com Vossa Excelência pela política que será adotada na
Conferência da Organização dos Estados Americanos, que se realizará em
Punta dei Este.
Prevalecemo-nos do ensejo para expressar a Vossa Excelência os nossos.
p:otestos de elevada consideração. - Bt'UIIQ José Daniel) Presidente.

-300DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA~ INDúSTRIAS
DE FIAÇÃO E TECELAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO -

ESTADO DE SÃO PAULo

São Paulo, 12 de fevereiro de 1962.
Senhor Ministro,
Em reunião levada a efeito no dia 7 do corrente, a diretoria desta
Federação aprovou resolução no sentido de que se apresentassem por meio
dêste, nossos mais calorosos aplausos pela magnitude da atuação de Vossa
Excelência, por ocasião da «Conferência da Organização dos Estados Ameri~
canos», na qual, brilhantemente, defendeu o direito de autodetecminação e,
também, repudiando a intervenção em Cuba, que, aliás, era o ponto~e-vista
defendido pela maioria esmagadora do povo brasileiro.
Certos estamos que outras med:das de independência deverão ser tomadas
pelo Ministério a cuja fr:ente se encontra Vossa Excelência digni:ficando, ainda
mais, a posição do povo brasileiro perante o conceito das nações.
Sendo o que se nos apresenta para o momento, valemo-nos do ensejo
p<r.a reiterar nossos protestos de elevada est:ma e aprêço, subscrevendo-nos,
Respeitosamente. - a) ilegível.
DOS SINDICATOS TRABALHADORES INDúSTRIAS, DA
ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÃO
APOSENTADOS PENSIONISTAS INSTITUTOS
CAXIAS DO SUL -

·~

•

ESTADO DO RIO GRANDE Do SUL

Sindicatos Trabalhador·es Indústrias, Associação Servidores Municipais e
Associação Aposentados Pensionistas Institutos, . todos Caxias do Sul, mandam
Vossa Excelência irrestrito apoio corajosa atitude defesa autodeterminação
povos e não-intervenção Cuba em Punta dei Este, interpretando fielmente
sentimento· povo brasileiro.
Saudações Sindicata's. - Ary Rtbeiro Lima,
Sindicato Trabalhadores Indústria Construção e Mobili<Wio. - Vitorio Ba!ico,
Sindicato Trabalhadores Indústria Fiação e Tecelagem. - Bruno S'egal/a,
S:ndícato Trabalhadores Indústria Metalúrgicos. - Abílio Weber, Sindicato
Trabalhadores Indústria Alimentação. - João Cunha, Sindicato Trabalhadores
Indústria Instrumentos Musicais. - Ororio Oliveira, Sindicato Trabalhadores
Indústria Jóias. - Leo~gildo Campos) Sindicato Trabalhadores Indústria
Servidores Municipais. - Antonio Lisboa, Associação Aposentados Pensio~
nistas Institutos. - José Baretta, Sindicato Trabalhadores Indústria Confecções.

1
j

1

DO CONGRESSO SINDICAL DE TRABALHADORES DO PARANA
E DA CONVENÇÃO DE BANCARIOS BRASILEIROS
:1
CURITIBA- ESTADO DO PARANÁ

Conforme resolução Congresso Sindical Trabalhadores Paraná e Convenção Bancários Brasileiros apoiamos integrante política autodeterminação

I

-

3til1

povo cubano manifestando contràriamente quaisquer sanções econõmicas poli·
ticas e militares contra Cuba Federação. -Bancários Paraná.
DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA INDúSTRIA
DE CONSTRUÇÃO E MOBILIARIO
PASSOS -ESTADO DE MINAS GERAIS

Trabalhadores podem confiar nosso grande Chanceler politica extedor
brasileira certa . Abraços. - A·ssociação Trabalhadores 1ndústria Construção
e Mobiliário.
DA ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES
ROOOVIARIOS
PASSOS -

-

ESTADO DE MINAS GERAIS

Nossos aplausos política exterior defendida Vossa Excelência.
As.soc:iação Empregados Transportes Rodoviários.

Abraços.

DA FEDERAÇÃO MUNDIAL DA JUVENTUDE DEMOCRATICA

•

BUDAPESTE -

HUNGRIA

Federação Mundial Juventude Democrática em nome 101 milhões de
jovens saúda posição govêrno brasileiro favor princípio autodeterminação dos
povos a Punta dei Este posição independente vosso Govêmo responde anseios
de paz e soberania nacional dos povos. - Federação Mundial Juventude
Democrática.
DE PÕRTO ALEGRE -

ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL

Solidarizo-me com a brilhante atuação de Vossa Excelência na Conferência de Punta dei Este. Abraços. - Deputado Pedro T assis GonzaJ/ez.
DE MUR:ill1BABA -

ESTADO DA GUANABARA

Enviamos Vossa Excelência nosso integral apoio, referência autodeterminação povo cubano. Saudações. - Agnaldo Viana, Presidente Qube
Cultural Independente. - M alaquias Ferreira, Vereador P. S . D. - Cloribel
Oliviera, Vereador U.D.N. - Orlarrdo Rocha, Sec:etário do Clube Independência. - Manoel Pedreira, Vereador P. T.B.
00 RIO OE

J ANE!RO -

ESTADO DA GUANABARA

lmpo&Sibilitado comparecer desembarque Vossa Excelência, e com viva
satisfação peço eminente amigo aceitar efusivos cumprimentos brilhante de-

t'
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houve por bem Vossa Excelência honrar nossas tradições diplomáitcas e jur:ídicas elevando bem alto nome nossa querida pátria conceito nações dvili:z;adas. Afetuosamente. - Capitão4e-Fragata Henrique Motta Pereira Filho.
PARACATU- ESTAOO DE MINAS GERAIS

Excelentíssiano Senhor M'inistro,
Saudações.
Venho por meio desta humilde carta, congratular-me com Vossa Exce·
lência pela atuação na reunião dos Chanceleres Pan-Amerlcanos em Punta
del Este. Onde Vossa Excelência deixou bem claro a independência política
de noso amado Brasil, de não-intervenção e autodeterminação dos povos.
Vossa Excelência, como o nosso satJdoso Ruy Barbosa, foi fiel às liberdades alheias.
Aqui, Senhor Ministro, está um humilde servidor público para respeitar
e defender o vosso ponto-de-vista polítko. - Clementz'no de Souza Aguiar,
Encarregado do Põsto do D.N.E.
DA COMISS.AO DE ESTUDOS HISTóRICOS E SOCIAIS
RIO DE JANEIRO- ESTADO DA GUANABARA

A «Comissão de
para apresentar sua
em :Punta dei Este, e
para o Progresso».
Em nome dos 20
-Heloisa Cabral da

Estudos Históricos e Sociais» cumprimenta e pede ven1a
opinião oficial a respeito do comportamento do Brasil,
perante o movimento pan·americano denominado «Aliança
membros da «Comissão de Estudos Históricos e Sociais» .
R.ocha Werneck.

DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE IMóVEIS
DE PASSO FUNDO
PASSO FUNDO -

ESTADO DO Rio GRANDE Do SUL

Satisfeito pela brilhante atuação de Vossa Excelência ria conferência
de Punta dei Este, fi:z; um modesto comentário na imprensa a respeito, lem·
brando os memoráveis tempos em que Ruy Barbosa levantou o nome do Brasil
no Tribunal de Haia e na inconfundível defesa da Bflgica,
Senhor Minist:'o, os homens amantes da paz, democracia, liberdade, representação e justiça, estão solidários com Vossa Excelência.
O nível politico-diplomático demonstrado e imprimido por Vossa Excelência na Conferência de Punta dei Este, mais uma vez impõe o c-espeito ao
Brasil pelas nações civilizadas.
Minhas felicitações e atenciosos cumprimentos. - Same Chedid, Presidente.

-- 303 DO SINDICATO DE TECELCES DE CATAGUAZES_
CATAGUAZES -

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Sindicato Tecelões Cataguazes congratula Vossa Excelência pela postçao
f;rme democrática reunião Punta dei Este defesa não-intervenção Cuba e pela
autodeterminação daquele glorioso povo. - José Rosa Filho, Pres:dente.

~

'

JOÃO PESSOA -

ESTADO DA PARAÍBA

Atuação Vossa Excelência Punta dei Este honrou Brasil cobrindo Vossa
Excelência glória.·
Cordiais Saudações. -

Laurinda Albuquerque. Delegado Tricontas.

DA GAMARA MUNICIPAL DE PALMARES
PALMARES -

ESTADO DE PERNAMBUCO

Atendendo ao requeclmento do Vereador Severino Agu:ar Pereira, êste
Pod'";; aprovou por unanimidade a moção de solidariedade a Vossa Excelência
pela brilhante atuação na Conferência de Punta dei Este, revelando esph:ito,
cultura e independência, a exemplo do grande brasileiro Ruy Barbosa, quando
em Hala, colocando nosso país em posição privilegiada.
CordiaLmente. -José Carneiro de Slqueira, Presidente. - Oscar Bezerra
Santos, l.• Secretário.
DO -DIRETóRIO ACAD~MICO DA ESCOLA ELETROMECANICA
SJiO SALVADOR -

ESTADO DA BAHIA

Dii'etório Acadêmico e a Escola Eletromecânica da Bahia aplaude a
Vossa Excelência atitude defesa autodeterm!nação e solidariedade povo cubano.
- Godofredo Moreira, Presidente.
DA GAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
MANDAGUAÇU -ESTADO DO PARANÁ

Prezado Senhor Ministro San Tiago Dantas
I - Po: decisão unânime da Câmara Municipal de Mandaguaçu, em
sessão ordinária do dia H próximo findo, envia mensagem de aplausos a
Vossa Excelência, pela vossa brilhante atuação na Conferência de Punta
dei Este, sustentando e reafirmando a tradição da politica exterior brasileira,
. de fidelidade aos princípiOs básicos de convivência internacional de autodeterminação dos povos e, não-lntervenção, em consonânc!a ao preceito da
Carta Magna que proíbe expressamente nossa Pátria de faze:- como partiçipação ao lado de outros países, «guerra ou çonquista»,

.·,
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Cordiais saudações. .:._ Seba.stião Castanhar, Presidente.
DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO
SÃO P ... ULO -

l

·I

ESTADO DE SÃO PAULo

Senhor Presidente do Conselho de Ministros
Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência cópia autenticada do Requeri•
mento n.• P-36/62, de auto:-ia do Vereador Milton Marcondes e outros.
Tenho a honra de reiterar a Vossa Excelência os protestos do meu ele~
vado aprêço e distinta consideração. - Antônio Helio Xavier de Mendonça,
Presidente.
REQUERIMENTO N."

~

P-36/62

Cópia autêntica - «Requeremos à Mesa, ouvido o Plenário, em caráter
de urgência e dispensadas as formalidades regimentais, seja inserto nos Anais
da Câmara um voto de júbilo com a Delegação Brasileira à Conferência da
O.E.A. r:-ealizada recentemente em Punta de Este, no Uruguai, pela sua
conduta desassombrada e independente, defendendo intrans!gentemente sob o
comando do Chanceler San Tiago Dantas a autodeterminação das repúblicas
americanas e abstendo-se inclusive de votar sanções imperialistas contra o
povo cubano. Requeremos, outrossim, se dê ciência do deliberado por esta
Edilidade aos Excelentíssimos Senhores Presidente da República e ao Conselho
de Ministros. Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1962. -Milton Marcondes.
Rio Branco PSMnhos, William Salem, Ary Silva e Januário Mantellí Neto.
Aprovado em 9 de fevereiro de 1962. - /anuário Mantelli Neto. «Eu, Nelsi
São Paulo,
Elizabeth Lorenzoni, extraí esta cópia fielmente do original.
12 de fevereiro de 1962. - Visto: Edméa de Lima Pereira, Chefe de Exp. 2.
DA CAMARA MUNICIPAL DE JEQUI.e
JEQUIÉ -

.~

ESTADO DA BAHIA

Exmo. Sr. Dr. San Tiago Dantas
D. D. Ministro do Exterior
Brasíila
Apraz-me o ensejo para transmiti'.' a Vossa Excelência que êsse Legis~
lativo aprovou unânimemente na sessão extraordinária realizada a 6 do mês
vigente, uma proposição de autoria do vereador J. Simões de Carvalho apre·
sentando os aplausos desta Câmara pela brilhante atenção de Vossa Exce•
lência, na Conferência de Punta dei Este, projetando o nome da Nação
Brasileira, no mundo delllQcráticQ,

.I

/

I
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Valho-me da oportunidade para c-eiterar os votos da mais elevada consiM
deração ~ d:stinguido aprêço.
Atenciosamente. - Clovis Barreto) Presidente.
DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PReTO
RIBEIRÃO PRÊTO -

ESTADO DE SÃO PAULO

Senhor Ministro San Tiago Dantas
Cumprimos o dever de, com o presente, encaminhar a Vossa Excelência
cópia do Requerimento n.• 53, dos Vereadores Antônio Reis Villalobos e outros,
aprovado em sessão de 9 do corrente, - manifestando aplausos pela
atuação da Delegação Brasileic-a na Conferência de Punta dei Este.
Sem outro particular, valemo-nos da oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Atenclosamente. __, Celso Pachoal, Presidente.
REQUERIMENTO N. 0

53/62

Senhor Presiednte,

Considerando que o B:-asil teve destacada atuação na Conferênda dos
Chanceleres realizada em Punta dei Este, quando se discutiu o problema de
Cuba;
Coitsiderando que a atuação do Chanceler brasileiro San Tiago Dantas,
merece o apoio de tõdas as fõrças progressistas e esclarecidas de nossa Pátria,
pelo que revelou de independência do nosso país em relação aos E. E . U. U. ;
Considerando que embora se possa apontar falhas na atuação da Dele·
gação Brasileira, cump:e que se prestigie a ação da mesma, porquanto pode·
rosas fõrças, a serviço dos inte:-êsses os illlais escusos e reacionários pressionam
o Govêrno de tôdas as maneiras;
Requeremos, ouvida a Casa seja oficiado ao Chanceler San Tiago Dantas,
bem como ao Presidente da República e ao Primeiro Ministro, manifestando
aos mesmos o aplauso desta Casa, pela atuação da Delegação brasileira na
referida Confe:-ência .
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1962. -Antônio Reis Víllalobos.
Gavino Virdes. - Roberto Benedetti. - Pedro Pereira. - José ~loni.
_:_Antônio Rüos Neto. -Horácio Pessini. - Mario Davidson. - Chanaan
Pedro Alem. - Welson Gasparirri. - Said lssa Halah.
Confere com o original. - A. E. Gouveia Filho, Diretor.
DA CA.MARA MUNICIPAL DE JUNDIAl
JUNI>IAf -

ESTADO DE SÃO PAULO

Senhor Primeiro Ministro Tanc:edo Neves
Para conhecimento de Vossa Excelência, tenho a honra de encaminhar...
lhe uma cópia do requerimento n. • 2. 453, de autoria do vereadOr Senhor

\

\

- j06AntÕ!:I.io Galdino, aprovado por êste Legislativo ein Sessão Ordinária realizada
no dia 14 do corrente mês.
Prevaleço-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os pro·
testos de m-Inha elevada estima e distinta consideração. - Doutor José Pacheco Netto Júnior, Presidente.
REQUERIMENTO N."

·~

'~
~

2. 453

Considerando que a Delegação Brasileira à Conferência de Punta dei
Este, chefiada pelo Chanceler Dr. Francisco Clementina San Tiago Dantas,
se sobressaiu distintamente naquele conclave continental, dada sua marcante e
decisiva atuação, mantendo-se equidistante de qualquer política, interna ou
externa, honrando a tradidonal linha da diplomacia brasileira;
Considerando que a Delegação de nosso País observou e lutou pa'='a que
fôssem respeitados os direitos nacionais e internacionais, dentro dos princípios
jurídicos consagrados, salientando-se o direito de autodeterminação dos povos;
Considerando que as autoridades e os observa·dores mais autorizados e a
grande maioria de nosso povo louvam e endossam a altiva e independente posição defendida pelos nossos representantes;
Considerando que, não obstante tal e elogiável desincumbência, que pr:mou
pela sua elevação eminentemente democrática, apoiada pelo Gov~no e o povo
bras·leiro e diversas nações sul-americanas, uma maioria inconformada e derro•
tista. afeita à horizontalidade comum, embora proclamando-a democrata, queira
deslustrar e condenar a conduta -da Delegação Brasileira, querendo empanarlhe o W.;Iho, tentando incutir no espírito de nossos governantes e de nossa
gente que o Brasil saiu derrotado;
Considerando que certos derrotistas vêm tentando pressionar o Govêrno
para que o Brasil rompa relações com a República de Cuba;
Cons:xl.erando que tal medida é incompatível com os foros de País
democrático e vem contrariar os compromissos assumidos e leva-dos a efeito
em Punta de Este, vindo, dessao:-te, em detrimento da política da manutenção
da paz mundial, justamente agora que, após duras lutas, restabelecemos relações comerciais diplomáticas com a URSS;
Consid).!-randio que não se justifica a pretensão de alguns poucos que se
levantam contra a posição brasileira em Punta dei Este, inclusive ped:ndo o
rompimento com Cuba;
Considerando que o Govêmo e o Itamaraty devem e precisam ser prestigiados, esperando que seja mantida a posição então defend:da, por óbvias
razões,
Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja inserto
na ata dos trabalhos da presente sessão u:n voto de congratulações aos Excelentissimos Senhores Presidente da República, Pres:dente do Conselho de Min·stros e M!nistro das Relações Exteriores pela posição adotada pela Dele•
gação Brasileira na Confer.ência de Punta dei Este, dando~lhes ciência da
decisão desta Casa .
Sala das Sessões, 14 de feverei:o de 1962. - Antônio Galdino.
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BARRA DO PIRAi- ESTAJ)O DO RIO DE JANEIRO

Senhor Miinstro Tancredo Neves
Tenho a hon':"a de passar às mãos de Vossa Excelêncio, para que se
digne tomar conhecimento, cóp!a de indicação aprovada por êste Legislativo.
Na oportunidade, apresento à Vossa Excelência protestos de minha alta
estima e distinta _consideração. - Mario Moacyr Salgueiro, Presidente.
INDICAÇÃO N.' 10

Senhor Presidente,
Indicamos à mesa, ouv:do o "Plenâr:o, seja enviado ofício ao Excelentíssimo Senhor Doutor Tancredo Neves, PresiJente do Conselho de Ministros,
expressando o protesto desta Câmao:-a e o desagrado do Povo barrense, que
representamos, contra a atuação da Chancelaria brasileira na Conferência de
Chanceleres de Punta del Este, onde se colocou a favor do sanguinário ditador Fidel Castro e contra os principies dP.mOC':"áticos defendidos pelas
Nações do Ocidente, resultando dessa Conferência, inusitada derrota para a
diplomacia do Brasil e enfraquecimento da nossa posição de maior pais latino
do mundo no conceito universal.

-

Sala das Sessões, em 31 de janeiro de 1962. Edwin Cardoso Guimarães.

W:aldyr Oliveira Lima.

DA CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU
IGARASSU

~

ESTADO DE PERNAMBUCO

Exmo. Sr. Chancele-: San Tiago Dantas
M;n!stro das Relações Exteriores
Brasília
-;
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A_ Câmara Municipal de lgarassu tem o prazer de transmitir a Vossa
Excelência votos de aplausos. requer:dos pelo Vereador Yêdo Ribeiro de
Albuquerque e aprovado por unanimidade, pela posição tomada na Conferência
de Punta dei Este, em não conco:-dar com o rompimento nem com restrições
ccon&nicas, proclamando anticomunista e reconhecendo o caráter totalitário
do regime cubano, mas defendendo o princípio de autodeterminação e da nãointervenção.
Aproveitando a oportunidade, apresento meus protestos de estima e con·
síderação.
AtenciOsamente. -

Franc~co

Pes!IDa de Paiva, t.• Secretário.

... W'
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DA CAMARA MUNICIPAL DE .GUAXUPa
~

GUAXUPÉ -

ESTADO DE MINAS GERAIS

Senhor Ministro San Tiago Dantas
· Temos a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que esta
Municipal, em sua sessão de 22 do corrente, por proposta do Vereador Esmerino Ribeiro do Vale Filho, a!)rovou por unanim:dade um voto
de congratulações com Vossa Excelência pela sua brilhante atuação na recente Conferência de l>unta dei Este, de 3côrdo com os postulados da ·politica
internacional defendidos pelo nosso govêrno.
Câma~a

Fazendo-lhe esta comun!cação, apresentando a Vossa Excelência as ho·
menagens desta Câmara Municipal e do alto aprêço com que nos subscrevemos. - José Baptista de Farta, Presidente.
DA CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
COTIA -

ESTADO I?E SÃO PAULO

Senhor Minist:o San Tiago Dantas
De ordem do Senhor Presidente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que, na sessão realizada no dia 13 próximo passado, foi aprovado por
unanimidade de votos, um requerimento verbal do nobre veerador João Barbosa, solicitando ser inserido em ata, um «Voto de solidariedade» a Sua
Excelência pelas idéias ilustres e decisão com justiça aos inte-:êsses nacionais,
na Conferência de Punta dei Este.
Apresento, na oportunidade, nossos pr.otestos de alta estima e distinta
consideração. - José lnnocencio Santos Oliveira, Secretário.
DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS
SANTOS -

ESTADO DE SÃO PAULO

Excelentíssimo Senhor Ministro San Tiago Dantas
Cumpro a indeclinável missão de transmitir a Vossa Excelência que a
Câmara Municipal de Santos, em sessão realizada a 2 do corrente, aprovou
o Requerimento n.• 101/62, de autoria do Ve::eador Senhor Antônio Rodrigues,
subso:ito pelos Vereadores Senhores João Inácio de Souza e Paulo Ferreira
Lima, congratulando-se êste Legislativo com Vossa Excelência pela posição
que defendeu em Punta dei Este, manifestan·do e defendendo a tese de autodeterminação dos povos.
Valho·me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos
da minha alta consideração e aprêço.
Respeitosas saudações. -

Fernando· Oliva, Presidente.

-~
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DA CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA

.

ANDRADINA- ESTADO DE SÃO PAULO

Excelentíssimo Senhor
San Tiago Dantas
DO. Ministro de Estado dos Negócios das Relações Exte·:iores
Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, D. F.

!.

Senhor Min;stro
Cumpre-nos, atendendo ao que foi requerido pelos vereadores José Gorayeb, Tomas Okabayashi Tosio, Clarindo Batista da Silva, Nelson Antonio
Marão, Antonio Morimoto e Manoel Teixeira de Freitas em a sessão plenária
do di'a 6 dêste mês, transmitir a Vossa Excelência os tê-:mos da proposição
seguinte:
«Requeremos, na forma regimental, em caráter de urgência, depois de
ouvido o Plenário. que seja constado na ata desta sessão, um voto de louvor
a Sua Excelência o Senhor San Tiago Dantas, DD. Ministro das Relações
Exteriores, pela sua atitude enérgica, independente e desassombrada na reunião
dos representantes dos Estados Americanos realizada em Punta dei Este, na
qual defendeu com b:ilhantismo e com base jurídica a autodeterminação do
povo das Américas e a não-intervenção na política interna de cada Estado .
.E que seja dada ciência a Sua Excelência do teor desta.»
Nesta oportunidade apresentamos a Vossa Excelência os protestos da
nossa elevada estima e distinta consideração.
Cordiais saudações. - Tomas Okabayashi TosiO) Presidente. - Osrvaldo
Rodrigues, t.• Secretário.
DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
cAMPO GRANDE -

l-r

ti

ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Exmo. Sr. Chanceler San Tiago Dantas
DD. Ministro das Relações Exteriores
Brasília, D. F.
Exmo. Sr. Ministro,
1 . A Câma·:a Municipal de Campo Grande, por seu Presidente, tem a
grata satisfação de comunicar a Vossa Excelência que nesta Casa em sua
sessão ordinária do dia 6 do corrente mês, foi aprovado requerimento de
autoria do Vereador Antonio Roberto de Vasconcellos, U. D. N., no sentido
de ser enviado a Vosa Excelência voto de júbilo desta Casa pelo comporta·
mento da Delegação brasileira à Conferência da O.E.A. em Punta dei
Este, defendendo intransigentemente a autodeterminação dos povos e abstendose de votar, inclusive, sanções contra a República de Cuba.
2. Sem mais para o momento, subscrevo-me com elevada estima e dis•
tinta consideração, - Doutor William M-aksoud, Pre11idente.,

f.<'

/,

-310DA O.MARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
NAZARÉ DA MATA -

llSTAOO DE PERNAMBUCO

Exnio. Sr.
M!nistro das Relações Exteriores do Brasil
San Tiago Dantas
A Câmara Municipal de Nazaré da Mata aprovou um requerimento de
autoria do Vereador Silvino Vieira de Vasconcelos, quando pediu que se
oficiasse a Vossa Excelência apresentando as cong:-atulações do 'Poder Deli·
berativo Naxareno, pela vossa atuação na última Conferência reali:01:ada em
Punta dei Este, no Uruguar, expressando o real pensamento do povo brasi·
leiro.
Saudações. - Lulz Gonzaga Neves Calabria, Secretãr:o.
DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO
RIO CLARO -

ESTADO DE SÃO PAULo

Excelentíssimo Senhor Presidente João Goulart
Tenho a honra de, atendendo ao que deliberou o Plenário, aprovando o
requedmento de àutoria do nobr~ Vereador Antonio Fabbri, apresentar os
cumprimentos desta Câmara Municipal pela brilhante participação da Delegação
brasileira, junto à Conferência lnteramericana de Punta dei Este.
Aproveito do ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos de
minha alta consideração e aprêço. - Roberto Cesar, Presidente em exercício.
DA CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
CUBATÃO -

ESTADO I)E SÃO PAULO

Exmo. &. Tancredo Neves
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, cópia do Requeri·
mento n.0 33 de autoria do Vereador Senhor Hugo Scanavacca, aprovado em
sessão realizada a 12 do corrente.
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos de
estima e consideração.
Cordialmente. - Raul José Sant'Anna Leite, Presidente.
REQUERIMENTO N.'

33

Requeiro, ouvido o plenário, sob a fo:ma regimental, oficie-se aos senhores
João Goulart, Presidente da República; Tancredo Neves, 'Primeiro Ministro e
Francisco Clementina de San Tiago Dantas, Ministro das Relações Exteriores,
manifestando nosso integral apoio à posição mantida pelo ~rasil, na VIII

......
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Reunião de Consulta de Chanceleres, promovida recentemente em Punta
dei Este, pela Organ;zação dos Estados Americanos.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1962. - Hugo Scanavacx:a.
DA CA.MARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA
NOVA ESPERANÇA -- ESTADO 00 PARANÁ

Excelentíssimo Senhcr. Chanceler ·San Tiago Dantas
Levamos ao conhecimento de Vossa Excelência que, em sessão de 15 de
fevereiro corrente, esta Cãmara aprovou n;querimento do Vereador Nel55>n
Cãn.dido :\Venceslau, solicitando fõsse consignado em ata um voto de confiança pela maneira procedida na Conferência de Punta del Este, quando se
manifestou contrário, ao movimento comunista, defendendo a posição do
B:-asil, que é manter a autodeterminação dos povos.
Em sua justificativa, o Ve-:-eador autor do requerimento diz que na
Conferência de Punta dei Éste, o Chanceler San Tiago Dantas demonstrou
grande capacidade, sabedoria e honestidade, com referência ao Brasil, sendo
portanto merecedor dêste voto de confiança.
Na oportunidade apresentamos nossos protestos de elevada est!ma e consideração.
Cordiais saudações. - Julio Zacharlas, Presidente.
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO JOÃO DA BOA VISTA- ESTADO DE SÃo PAULo

Exmo. Sr. Dr.
Francisco Clementino de San Tiago Dantas
M.D. Minist:o das Relações Exteriores
Brasilia, O. F.
Aprovando esta Cãmara Municipal o requerimento do Vereador Elyseu
F. V. Gel'llllano Filho .e outros, dirige-se a Vossa Excelência para consignar
seus mais veementes protestos pela atitude tomada pela Delegação Brasileira
na Conferência de 'Punta del Este.
O referido requerimento está vasado nos seguintes têrmos:
«Excelência:
Esta Câmar:a Municipal pede vénia para levar a Vossa Excel'ência o seu
protesto pela política exterior desenvolvida pelo atual Govêrno e extemada
por Vossa Excelência na Conferência de Punta dei Este.
Entendemos que nosso país não foi representado conforme o entendimento que seu povo tem sõbre a autodeterminação do povo cubano e, que,
assim, faltou à política externa atual, à autêntilca vontade do povo brasileiro,
não só sôbre Cuba, como, também, na interpretação da Carta do Rio de

Janeiro.
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o Ministério daa R~tlações

Exteriores tenha agido,
de uma flagrante minon"'a, que, entretanto,
a caminhos errados, mas promi'ssores no ponto;Jiit..vilfa c~1. ~- êstes que fogem à nossa formação democrática
c~iluênda

· ~-- Doub- LicíÍÍ'ro Vita da Silva, Persidente. - Elyseu F.
V. ~ Pilho. -.:.. Thomaz NQ:'a: - Hermano Santamaria. - Oswaldo
Mancitli: - ]oão- Batista Bernardes. •- José Peres Castelhano. - ]®quim
. Leonel Barbosa. - AlÚizio Pereira de Carvalho. - Mauricio J. Azevedo
Oliveira.
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DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
J

RIO VERDE -

ESTADO OE GO!ÁS

Exmo. Sr. Francis.co Clementino San Tiago Dantas
D.D. Ministro das Relações Exteriores
;Brasilia, D. F.
Excelentíssimo Senhor:
Encaminho-lhe, nesta oportup.ldade, a súmula de um requerimento apre~
sentado· e aprovado, p<r. unanimidade do Plenário desta ·Casa, no sentido de
apresentar a Vossa Excelência uma moção de aplausos pela posição tom.ada
pelo nosso Govêmo junto à Conferência dos Chance!er.-es, realizada em Punta
dei Este.
Apresento-lhe os protestos' da consideração e aprêço.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, em 13 de fevereiro de 1962. - Gonzaga Jayme, Vice-Presidente.
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