
Conexões internacionais da ditadura militar: A Operação Condor e a 

atuação do General Paul Aussaresses no Brasil 

 

 

 

Da ditadura militar no Brasil e sua política exterior 

 

A ditadura militar no Brasil enquadrou-se geopoliticamente, no mundo 

bipolar da época, entre os regimes autoritários de direita no continente 

americano, aliados à superpotência capitalista, os Estados Unidos, e apoiados 

e/ou insuflados por esse país, que desejava manter sua área de influência, 

afetada pela Revolução Cubana de 1959, livre da esfera da União Soviética. 

O caráter ditatorial do regime levou, em diversos momentos, a um 

isolamento do Brasil no cenário internacional. Com o governo de Médici, por 

exemplo, lembra Sérgio Danese,  

 

Apesar do vigor econômico [...] a soma do isolamento internacional 
do Brasil, em função do autoritarismo do regime, com o discurso de 
grande potência, que assustava os nossos vizinhos, era mais do que 
suficiente para anular os atrativos do país como parceiro político [...]1. 

 

No entanto, os Estados Unidos foram um aliado de primeira hora. O 

papel desse país na conspiração que derrubou João Goulart em 1º de abril de 

1964, por tanto tempo negado, é hoje bem mais conhecido. Documentos 

secretos desclassificados pelo Departamento de Estado dos EUA permitiram 

preencher lacunas no tocante ao que se conhecia da Operação Brother Sam, 

nome que se deu à operação de apoio, inclusive militar, dos Estados Unidos 

aos golpistas que derrubaram o presidente João Goulart2. 

                                                            
1 DANESE, Sérgio. Diplomacia presidencial: História e crítica. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999, 
p. 348-349. 
2 Carlos Fico, a partir desses documentos, ressaltou que a força-naval só não se movimentou 
porque Castelo Branco a dispensou, pois João Goulart decidira não resistir: “[...] no dia 31 [de 
março de 1964] foi autorizada a movimentação da força-tarefa naval. É provável que a 
totalidade da operação só se agrupasse em alguns dias, pois havia a necessidade de reunir 
petroleiros e providenciar o completo carregamento das armas e munições. Ao contrário do que 
afirmam os que minimizam a operação e a participação dos brasileiros em seu planejamento, o 
futuro presidente Castelo Branco estava em contato com a embaixada e disse a Lincoln 
Gordon [embaixador dos EUA], no dia 1º de abril, que não precisaria de apoio logístico norte-
americano. Assim, a ‘Operação Brother Sam’ pôde ser desmontada.” (FICO, Carlos. O Grande 
Irmão. Rio de Janeiro : Record, 2008, p. 98). 
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A Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, por falta de meios e de tempo, 

não logrou fazer pesquisa nos fundos do Ministério das Relações Exteriores, 

tampouco conseguiu tratar de questões como a atuação do Brasil na 

Organização das Nações Unidas ou na Organização dos Estados Americanos, 

nem mesmo sua relação com Portugal, antes e depois do salazarismo, ou de 

suas políticas para os novos Estados africanos. 

Nas audiências, abordaram-se apenas alguns das conexões 

internacionais da ditadura militar. Durante a Guerra Fria, o combate aos 

socialistas gerou alianças clandestinas entre as ditaduras da América do Sul 

(que convergiram na Operação ou Plano Condor), e também com os Estados 

Unidos, então a superpotência do bloco capitalista, que mantinha um centro de 

treinamento militar na famigerada Escola das Américas e esteve por trás dos 

golpes militares da região, e da França, que exportou para os militares tanto 

dos EUA quanto da América Latina sua experiência nas guerras colonialistas, 

em que tentou massacrar os movimentos de independência no Vietnã (então 

Indochina) e na Argélia. 

O combate aos movimentos de insurreição anticolonial serviria de 

modelo para a “guerra revolucionária”, isto é, a luta contra os comunistas e 

socialistas que, ao contrário dos combatentes pela independência, eram o que 

se chamava de “inimigo interno”. 

A doutrina de segurança nacional, tal como concebida pela Escola de 

Superior de Guerra, nasceu especialmente da influência francesa e também da 

estadunidense. Com a noção de inimigo interno, chegaria a nível constitucional 

a noção de que todo cidadão é responsável pela segurança nacional (afirmada 

na Constituição de 1967), que é a contrapartida exata da ideia de que todo 

cidadão é suspeito. Esse tipo de doutrina serviria para legitimar a tortura e 

outros crimes de lesa-humanidade, como já era o caso do pensamento militar 

francês sobre a guerra revolucionária: 

 

Em uma configuração em que o Estado faz guerra à sua população 
(visto que a Argélia era considerada terra francesa), ver o inimigo por 
toda a parte redunda em não o ver mais [...] Os “interrogatórios”, a 
“informação” e as “remoções”, figuras de estilo incluindo, na prática, o 
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internamento e a tortura, foram assim reconhecidos como técnicas 
legítimas para tornar visível o inimigo.3 [grifo do original] 

 

A influência da França não seria apenas teórica, naturalmente: além dos 

cursos para os militares ministrados por Aussaresses no Brasil, para alunos de 

toda a América Latina, os serviços secretos franceses eram informados pelo 

SNI sobre os exilados brasileiros e os vigiavam. Já havia relatos a esse 

respeito dos próprios exilados, confirmados pelas entrevistas do general 

francês. 

Pode-se lembrar o caso de Daniel Aarão Reis, ex-preso político do 

Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8). Ele havia sido trocado em 

1970 pelo embaixador alemão Von Holleben, que havia sido sequestrado pela 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e pela Resistência Democrática 

(REDE).  

De 1970 a 1974, ele passou pela Argélia, Cuba, Chile, onde ele ficou 

com sua família até o golpe de 11 de setembro de 1973, que levou o General 

Pinochet ao poder. Aarão Reis e sua família se refugiaram na embaixada do 

Panamá. Este país acabou não os acolhendo, mas lhes permitiu partir, e 

escolheram a França como destino e como vigia:  

 

O policial, na prefeitura, saiu da sala deixando um grande dossiê 
sobre a mesa. Ele já sabia quem eu era. Seria interessante que os 
historiadores estabelecessem as relações puderam existir, nessa 
época, entre a polícia brasileira e a polícia francesa. [...] Pompidou 
dizia que a França não era um país da tortura. Isso era verdade, ao 
menos nessa época. Mas sua polícia tinha relações com a polícia da 
tirania e da tortura. 4 

 

                                                            
3 « Dans une configuration où l’État fait la guerre à sa population (puisque l’Algérie était réputée 
terre française), voir l’ennemi partout revient à ne plus le voir du tout [...] Les « interrogatoires », 
le « renseignement » et les « déplacements », figures de style incluant dans la pratique 
l’internement et la torture, furent ainsi reconnus comme des techniques légitimes pour rendre 
visible l’ennemi. » (RIGOUSTE, Mathieu. L’ennemi intérieur : La généalogie coloniale et 
militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine. Paris : La Découverte, 2011, p. 
59).  
4 “Le policier, à La préfecture, est sorti de la salle en laissant un gros dossier sur la table. Il 
savait déjà qui j’étais. Ce serait intéressant pour les historiens d’établir les rapports qui ont pu 
exister, à cette époque, entre la police brésilienne et la police française. [...] Pompidou  disait 
que la France n’était pas un pays de la torture. Et c’était vrai, au moins à cette époque-là. Mais 
sa police avait des rapports avec la police de la tyrannie et de la torture.” (SANTOS; Idelette 
Muzart-Fonseca dos; ROLLAND, Denis. Le Brésil des gouvernements militaires et l’exil 1964-
1985. Paris: L’Harmattan, 2008, p.78). 
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O historiador estava enganado neste ponto: a França era, de fato, nessa 

época, um país de lições de tortura, que foram aprendidas pelos militares dos 

EUA e da América Latina. 

 

 

A Operação Condor e três casos de desaparecidos políticos 

 

A Operação ou Plano Condor correspondeu a uma colaboração na 

repressão política entre as ditaduras na América do Sul para a realização de 

desaparições forçadas, tortura e execuções extrajudiciais além das fronteiras. 

Como lembra Patrice McShery, 

 

Os membros da Condor incluíam as instituições militares da 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai, Equador e Peru, 
na América do Sul [...] na sua ultrassecreta “Fase 3” (assassinatos 
internacionais), o aparato da Condor funcionou em muitas partes do 
mundo, entre elas Itália, Suécia, França e Espanha, em Europa; na 
América Central e, finalmente, no México e nos Estados Unidos.5 

 

Jair Krischke lembra que o Brasil exportou para o Cone Sul suas 

técnicas de repressão: 

 

[..] os especialistas brasileiros promoviam constantemente 
“conferências bilaterais” e intercâmbio de materiais produzidos por 
“aparatos de repressão” do Brasil, que foram largamente utilizados 
por seus similares no CONE SUL, de nossa América. Exemplo: o 
“Dicionário de Termos e Expressões, Nomes e Siglas utilizados por 
Terroristas Subversivos”, elaborado pelo policial brasileiro Edsel 
Magnotti, encontra no “Archivo Del Terror” (Assunção – Paraguai) e 
que se constituiu em uma fonte essencial para a compreensão da 
atuação dos órgãos de repressão.6  

                                                            
5 “Los miembros de Cóndor incluían a las instituciones militares de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Perú, en América del Sur. Con el transcurrir del tiempo, 
en su ultra secreta “Fase 3” (asesinatos internacionales), el aparato de Cóndor funcionó en 
muchas partes del mundo, entre ellas Italia, Suecia, Francia y España, en Europa; en 
Centroamérica; y, finalmente, en México y los Estados Unidos.” (MCSHERRY, J. Patrice. La 
maquinaria de la muerte: la Operación Cóndor. Taller (Segunda Epoca). Revista de Sociedad, 
Cultura y Política en América Latina, Buenos Aires, vol 1, n°1, out. 2012, p. 33-45, p. 33). 
6 “[…]  los “especialistas” brasileros promovían constantemente “conferencias bilaterales” y 
intercambio de materiales, producidos por “aparatos de represión” de Brasil, que fueron 
largamente utilizados por sus similares del CONOSUR, de nuestra América. Ejemplo: El 
“Diccionario de Términos y Expresiones, Nombres y Siglas utilizados por Subversivos 
Terroristas”, elaborado por el oficial de policía brasilero Edsel Magnotti, encontrado en el 
“Archivo del Terror” (Asunción – Paraguay) y que se constituyó en una fuente esencial para la 
comprensión de la actuación de los órganos de represión.” (KRISCHKE, Jair. Brasil el creador 
de la Operación Cóndor. Buenos Aires: Museo de la Memoria, 2013. Disponível em: < 
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Ademais, lembrou Krischke, que desde 1971 agentes do SNI atuavam 

no Chile, buscando desestruturar o governo de Salvador Allende e monitorar os 

exilados brasileiros, dando auxílio para o golpe militar que ocorreu em 11 de 

setembro de 19737. 

Havia diversos precedentes de colaboração entre as ditaduras, mas 

somente no fim de 1975 o chefe da DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, a 

polícia política chilena), Manuel Contreras, tomou a iniciativa de institucionalizar 

(secretamente) a colaboração clandestina entre as ditaduras da região, 

convidando os outros Estados para uma reunião entre 25 de novembro e 1º de 

dezembro. Citamos o relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), que 

categorizou a Operação como uma “conexão internacional”, ideia que 

adotamos neste capítulo: 

 

6. A proposta do serviço de informações chileno para o chamado 
“Sistema de Coordenação e Segurança” demandava a 
operacionalização de um banco de dados e de uma central de 
informações, bem como a promoção de reuniões de trabalho 
regulares entre os serviços de informação do Cone Sul. O documento 
da DINA recomendava que o “pessoal técnico” do sistema tivesse 
imunidade diplomática e que também estivesse “agregado à sua 
respectiva representação [nas embaixadas], de acordo com as 
normas que fixe cada pais, ainda que seja desejável que eles 
dependam diretamente de seus Serviços [de Segurança]”. O encontro 
realizado no Chile dois anos após o golpe que, em 1973, derrubou 
Salvador Allende, o primeiro presidente socialista eleito em pleito 
democrático na América do Sul – é considerado a reunião de 
fundação da Operação Condor. Estavam presentes delegações de 
oficiais dos serviços de informações dos exércitos de seis países: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. 
[...] 
8. O novo acordo político-militar procurou formalizar a união dos 
aparelhos repressivos do Cone Sul para neutralizar os opositores aos 
regimes autoritários da região. A operação desdobrou-se em três 
fases. Na Fase 1, houve a formalização da troca de informações 
entre os serviços de Inteligência, com a criação de um banco de 
dados sobre pessoas, organizações e outras atividades de oposição 

                                                                                                                                                                              
http://www.cedocmuseodelamemoria.cl/wp-content/uploads/2013/10/Jair-Krischke-Brasil-
Creador-de-la-Operaci%C3%B3n-Condor.pdf > Acesso em 8 jan. 2015.) 
7 Em 1971, os Estados Unidos, presididos por Nixon, aprovaram a intervenção do Brasil no 
Chile para ajudar os militares chilenos no golpe de Estado: “En diciembre de 1971, cuando del 
ya referido viaje del general Presidente Garrastazu Médici a Washington, durante encuentro en 
el Salón Oval de la Casa Blanca, documentos desclasificados revelan que Nixon aprobó la 
intervención de Brasil en Chile, así como relatan que el General Médici, indagado por Nixon, 
sobre la capacidad de los militares chilenos derrotar Allende, nuestro dictador de turno, 
contesta solemnemente que: confiaba plenamente en la capacidad de los militares chilenos, en 
promover golpe en el país y, que Brasil ya estaba trabajando en conjunto para eso”.” 
(KRISHKE, Jair, op. cit.). 
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aos governos ditatoriais. Na Fase 2, aconteceram operações 
conjuntas nos países do Cone Sul e a troca de prisioneiros, 
mobilizando agentes da repressão local envolvidos na localização e 
prisão de opositores caçados por governos estrangeiros. A Fase 3 
consistiu na formação de esquadrões especiais integrados por 
agentes dos países-membros, assim como por mercenários oriundos 
de outros países (neofascistas italianos e cubanos anticastristas), que 
tinham por objetivo a execução de assassinatos seletivos de 
dirigentes políticos.8 

 

Havia dificuldades nesse acordo, especialmente, lembra Benjamin 

Offroy, o da sensível troca de informações sigilosas relativas à segurança 

nacional – a obsessão comunista não teria sido capaz de superar as disputas 

entre esses Estados9. Consta no relatório do Departamento de Estado dos 

Estados Unidos, South America’s Southern Cone – Bloc in Formation? (O cone 

Sul da América do Sul – Bloco em formação?), elaborado em 1977, análise 

também sobre os limites da Operação, destacando que a adesão era forte 

apenas no Chile, Uruguai e Argentina. Brasil, Paraguaia e Bolívia teriam tido 

medo de que os planos do acordo fossem revelados10. No entanto, o Grupo de 

Trabalho Juscelino Kubitschek da CEV “Rubens Paiva”, que investigou a morte 

do ex-presidente, ao contrário da Comissão Nacional da Verdade (ela 

simplesmente adotou a versão oficial da ditadura militar), chegou à conclusão 

de que Kubitschek foi assassinado no contexto da Operação Condor, na 

categoria “código 12”, isto é, atentado com o disfarce de acidente. O assunto 

foi abordado no segundo volume deste Relatório. 

Suspeita-se que o ex-presidente deposto no momento do Golpe de 

1964, João Goulart, teria sido morto no mesmo contexto, e sabe-se que ele era 

monitorado pela Operação Condor; o historiador Enrique Padrós lembra que 

“Ele foi sistematicamente vigiado, foi sistematicamente atingido, com essa 

coisa de infiltrarem pessoas ou, talvez, infiltrarem mecanismos para obter 

informações” 11. 

                                                            
8 BRASIL. COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. Relatório. Volume I, tomo I, 2014, p. 221. 
9 OFFROY, Benjamin. Le Paraguay, um nid du “Condor”: La dictature du général Stroessner, la 
répression et le système Condor. Vingtième Siècle. Revue d’Histoire. Paris, n. 105, jan/mar. 
2010, p. 20-44. 
10 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. DEPARTAMENTO DE ESTADO. South America’s 
Southern Cone – Bloc in Formation?. 6 out. 1977, Report no. 864, Disponível em < 
http://www.foia.cia.gov/ > Acesso em 13 fev. 2014. 
11 AGUIAR, Ana Graziela. Documentos mostram que Jango era monitorado pela Operação 
Condor. Agência Brasil, 18 out. 2012, disponível em < 
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-10-18/documentos-mostram-que-jango-
era-monitorado-pela-operacao-condor >.  Acesso em 18 fev. 2015. 
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A Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, em 11 de outubro de 2013, 

realizou sua 84ª audiência pública12, com o tema do elo entre o 

desaparecimento no Brasil e na Argentina por militantes pela operação Condor, 

com a presença da advogada Rosa Cardoso, comissionada da Comissão 

Nacional da Verdade (CNV), Carlos Lafforgue, testemunha do caso, Mabel 

Bernis, esposa de Jean Henri Raya Ribard, Janaína de Almeida Teles, 

historiadora e pesquisadora da USP, e André Saboia Martins, Secretário 

Executivo da CNV. 

Rosa Cardoso, durante a audiência, ressaltou que se tratava de “caso 

anterior ao golpe militar na Argentina, é um caso de 1973, e quando a 

operação Condor, inclusive não estava ainda legitimada, não estava criada 

legalmente, mas a conexão repressiva já existia e a conexão repressiva existia 

inclusive com a Argentina que não tinha uma ditadura militar mais onde o seu 

aparelho repressivo já estava articulado com de outras ditaduras”.  

A audiência da Comissão da Verdade “Rubens Paiva” tratou 

especificamente de dois casos: o de Caiupy Alves de Castro (Rio de Janeiro, 

1928), militante comunista detido pelo DOPS da Guanabara, em maio de 1968, 

quando participava de uma manifestação de 1º de maio, próximo ao campo de 

São Cristovão. Foi posto em liberdade 20 dias depois, por meio de um “habeas 

corpus” sem que se formalizasse o processo judicial.  

Em 1971, Caiupy viajou para o Chile para encontrar o Major Joaquim 

Pires Cerveira (banido do Brasil, em junho de 1970, após o sequestro do 

embaixador alemão, quando 40 presos políticos foram trocados pelo 

diplomata), de quem era amigo, passou vinte dias lá, voltou em seguida para o 

Brasil. Após o golpe de Estado no Chile, que depôs Salvador Allende, em 

setembro de 1973, Cerveira mudou-se para a Argentina. Caiupy foi preso 

novamente pelos órgãos de segurança do Rio de Janeiro, em Copacabana, em 

21 de novembro de 1973, por volta das 19 horas e desde então está 

desaparecido. Ele foi incluído na lista de desaparecidos políticos do anexo I da 

Lei 9140/95. 

Jean Henri Raya Ribard, outro desaparecido político, nasceu em 4 de 

agosto de 1944, na cidade de Gourgeon, no departamento de Haute-Saône, na 

                                                            
12 A audiência está disponível nas seguintes ligações: < https://www.youtube.com/watch?v=-
0eaxwVl44A > e < https://www.youtube.com/watch?v=fZcs_MwQIq0 >. 
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França. Está desaparecido desde 21 de novembro de 1973. O pai de Jean 

Henri Raya Ribard era um espanhol anarquista, que combateu o franquismo na 

guerra civil espanhola de 1936 a 1939, e fugiu para a França durante a 

Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Ele casou na argentina com Mabel 

Bernis Raya, que esteve na audiência pública da CEV “Rubens Paiva”. Ele 

chegou ao Rio de Janeiro em 21 de novembro de 1973, e desapareceu em 

território brasileiro. Seu desaparecimento foi relatado no livro Desaparecidos 

políticos, prisões, sequestros, assassinatos, de 1979, e foi registrado pela 

Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, CONADEP, na 

Argentina, cuja declaração possui o número 3.366. A autora da denúncia foi 

sua mãe Gilberta Camila Ribard Raya. No arquivo da equipe Argentina de 

antropologia forense, consta apenas que desapareceu no Brasil e não há 

registro de que tenha sido visto em algum centro clandestino de detenção 

daquele país.  

O terceiro perfil é o do desaparecido Antônio Luciano Pregoni, nascido 

em Córdoba (Argentina), em 9 de julho de 1936, filho de Pascoal e Juana 

Antônia Gimenez Pregoni. Está desaparecido desde 21 de novembro de 1973 

e era militante da organização do Tupamaros, no Uruguai. A denúncia de seu 

desaparecimento foi registrada pela CONADEP na Argentina, protocolada com 

número 3.291.  A autora da denúncia foi sua esposa Maria Ester Pregoni, com 

quem Antônio teve um filho na Argentina chamado Javier Pregoni.  

De acordo com informações dos arquivos da CONADEP, Luciano teria 

viajado de Buenos Aires ao Rio de Janeiro, em um ônibus da empresa Puma, 

em 16 de novembro, com Jean Henri Raya Ribard, e uma terceira pessoa 

chamada Antônio Graciani; todos são desaparecidos. Documento da 

CONADEP vincula Pregoni aos Tupamaros, relacionando-o a Abraham Guillén, 

combatente da Guerra Civil Espanhola, 1936 a 1939, que se refugiou na 

França durante a II Guerra Mundial. Guillén mudou-se para América Latina nos 

anos 1950 e foi uma importante influência entre os Tupamaros.  

Os arquivos informam ainda que, no fim de 1973, Pregoni e Jean tiveram 

contatos frequentes com o oficial do exército brasileiro refugiado em Buenos 

Aires, eles estariam nessa época discutindo a formação de uma nova 

organização revolucionária. 
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Há indícios de que o terceiro membro do grupo que viajou ao Brasil em 

novembro de 1973 era brasileiro. Até o presente momento, não foram 

encontrados registros a respeito de Antônio Graciani e há suspeitas de que 

esse seja um nome falso. Desde os anos 1970, o nome de Caiupy Alves de 

Castro figurava na lista de desaparecidos políticos da Comissão de Familiares 

de Mortos Desaparecidos Políticos, contudo somente a partir das informações 

obtidas por meio das pesquisas realizadas nos arquivos da CONADEP, em 

2008, foi possível constatar o desaparecimento dos 3 militantes vindos da 

Argentina e o de Caiupy, principalmente em função de o referido sequestro ter 

ocorrido na mesma data e local.  

A historiadora Janaína Teles explicou como as informações sobre esses 

casos foram retificadas: 

 

[...] em 2008, enquanto eu ajudava a organizar e escrever esse livro 
“Dossiê Ditadura”, eu encontrei informações sobre o Jean Henri Raya 
Ribard, ou Juan, que faziam parte do “Dossiê na primeira versão, que 
é a versão de 79, e acabei percebendo que havia uma coincidência 
de data e local do desaparecimento junto com o Caiupy Alves de 
Castro e percebi também que ambos, mais tarde, fui percebendo que 
ambos tinham ligações com o Major Cerveira, mas isso demorou um 
pouco para se chegar a essa conclusão, mas eu fui à Argentina em 
2008 e procurei o então diplomata André Saboia e pedi ajuda para ter 
acesso aos documentos da CONADEP e saber se esses casos 
tinham sido denunciados na CONADEP.  
E começamos essa investigação que resultou nessa descrição que a 
gente fez no “Dossiê”, que tem alguns erros, porque na época nós 
não tínhamos contato com a família nem do Caiupy, nem do Juan, 
nem do Pregoni, mas em 2011 tive a oportunidade de dar uma 
entrevista para o jornal “Página 12” onde eu contei um pouco dessa 
histórica, desse caso, e a Mabel leu essa entrevista no “Página 12”, 
viu  meu nome e acabou conseguindo, depois de uns 6 meses, me 
encontrar no Brasil e assim a gente conseguiu, nesse meio tempo 
conheci o Lafforgue, que foi a principal testemunha a esclarecer a 
ligação entre o Juan, o Pregoni com o Major Cerveira, que 
desapareceu cerca de 15 depois do desaparecimento desses 
militantes no Rio de Janeiro. 

 

Trata-se de Carlos Lafforgue, do Arquivo Nacional da Memória da 

Argentina. A pedido de Janaína Teles, André Saboia esclareceu como sucedeu 

a investigação: 

 

Aqui a gente vai passar para o primeiro documento que foi 
encontrado, graças a solidariedade do Carlos Lafforgue, nos arquivos 
do CONADEP. Ontem a Mabel teve a oportunidade de nos mostrar o 
original, isso é uma carta datilografada, isso foi feito um ano e pouco 
depois do desaparecimento, com os dados do desaparecimento, isso 
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foi encaminhado a várias organizações de direitos humanos e essas 
organizações encaminharam anos depois à Comissão da Verdade da 
Argentina, o CONADEP, que começou a trabalhar em 1983, com a 
eleição do Alfonsín, a volta da Argentina a um regime civil. E nesse 
documento nós encontramos essa informação, confirmando o que já 
dizia o livro de 79, que o Jean Henri Raya Ribard [...], que viajou de 
Buenos Aires ao Brasil, no dia 16 de novembro, foram recebidas duas 
cartas dele, nessa viagem, por amigos, a última carta do dia 21 de 
novembro, do Rio de Janeiro, e a partir dessa data de 21 de 
novembro, não houve mais nenhuma outra informação sobre o seu 
paradeiro nem de seus companheiros, companheiros de viagem, e 
diz “os cidadãos argentinos Antônio Luciano Pregoni e Antônio 
Graciani”.  
Sobre o Antônio Pregoni, nós localizamos documentos no DOPS, 
localizamos documentos no próprio CONADEP, sabemos a filiação, 
ele já havia sendo monitorado, aqui a gente tem um documento do 
SISA, é um documento que fala sobre os Tupamaros, uruguaios, 
envolvimentos com os brasileiros, quando foram descobertos os 
Tupamaros e aparece o Antônio Luciano Pregoni, como operário do 
Jornal “Época”, esse é um jornal de esquerda, foi dirigido pelo 
Eduardo Galeno, foi um jornal importante, no qual os exilados 
brasileiros no Uruguai tiveram muita participação, e ao lado aparece o 
nome de Abraham Guillén.  
Sobre o Antônio Pregoni, acho que é importante anunciar que nós 
estamos desde 2008 tentando localizar seus familiares, quem fez a 
denúncia foi sua esposa que nós não localizamos, e tivemos a 
informação que ele teve um filho, Javier Pregoni, que hoje vive nos 
Estados Unidos. E graças à iniciativa de fazer essa audiência pública 
e as notícias que foram publicadas nessa semana aqui na imprensa 
brasileira e reproduzidas pela imprensa de outros países, agora 
pouco antes de começar a audiência a gente recebeu o telefonema 
da Cecília Pregoni, que é sobrinha dele, vive em Córdoba, e disse 
que com a notícia que foi publicada, ela apresentou uma petição, 
pedindo uma abertura de investigações na Argentina sobre o caso, 
apresentou à própria CONADEP, que caso, isso é importante dizer, 
nenhum desses casos, apesar de todas as investigações que existem 
processos judiciais na Argentina sobre a operação Condor, nenhum 
desses casos é objeto de processo judicial, seja na Argentina, seja no 
Uruguai.   

 

Abraham Guillém, explicou Saboia, foi um veterano republicano 

combatente da Guerra Civil Espanhola; esteve preso na Espanha, fugiu da 

prisão e seguiu para França, exilado, onde viveu três anos; após esse período 

exilou-se na América do Sul: “Ele era muito amigo do pai do Jean Henri Raya 

Ribard, [...] ele era uma figura muito importante para Jean Henri Raya Ribard, 

era uma espécie de um pai para ele, e ele era uma pessoa de uma geração 

mais antiga, que escreveu vários livros, foi um pensador, um escritor 

importante para os movimentos de resistência armada e guerrilha na América 

Latina.”13. 

                                                            
13 Do militante e autor espanhol Abraham Guillén (1913-1993), pode-se destacar uma 
importante crítica às estratégias da guerrilha na América Latina, inclusive do Brasil, criticando 
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André Saboia tratou dos indícios de troca de informações entre os 

Estados: “a gente sabe que a informação de onde estava Cerveira na Argentina 

veio do Brasil. Pode-se se conjecturar que o sequestro dele tenha sido uma 

espécie de uma vingança contra uma ação de argentinos em território 

brasileiro, uma medida para aterrorizar a comunidade de exilados”. 

Na pesquisa, encontraram-se documentos do Serviço Nacional de 

Informações (SNI) que mostram a conexão de Guillén com o grupo de 

Cerveira, e com Raya Ribard: 

 

[...] encontramos também nos arquivos do SNI um documento que 
tem origem no CENIMAR, Serviço Secreto da Marinha, que menciona 
uma reunião entre Pedro Eguren e Abraham Guillén, Pedro Eguren é 
filho de Alicia Eguren, que a gente verá outro documento da esquerda 
Peronista, e mostra que a Marinha já vinha monitorando desde março 
ou abril de 73, mais de 6 meses antes do desaparecimento as 
relações entre o Abraham Guillén e o grupo do Cerveira. 
O Abraham Guillén publicou o livro que mencionava o programa do 
grupo do Cerveira, que era um grupo muito pequeno nessa época, 
muito fechado, do qual se sabe muito pouco, mas esse é um 
documento importante. 
E aqui e esse é o documento que também foi encontrado no arquivo 
nacional, na Sessão da Divisão de Segurança e Informações do 
Ministério das Relações Exteriores, é um documento, de um dossiê 
de mais de 800 páginas deixado pelo agente Alberto Conrado, que 
era um agente, um brasileiro, que vivia no Uruguai, que era um 
agente do serviço secreto do Itamaraty e do CENIMAR também, 
segundo aparece nos documentos, era um jornalista com militância 
em grupo de esquerda, foi secretário do Almirante Cândido Aragão, 
mas era um agente remunerado e esse é um documento que é 
público, você tem mais de 800 páginas, é praticamente a carreira 
toda desse informante contratado. É um documento, é um dossiê 
muito especial, porque tem rascunhos, tem cartas, tem observações 
dos superiores que desconfiavam do Alberto Conrado, das 
informações que ele prestava. 
E nesse documento aparece que o contato do Joaquim Cerveira na 
Argentina era Alicia Eguren, que era uma poeta, escritora, militante 
da esquerda Peronista, foi casada com John William Cooke, que foi 
uma pessoa importante na esquerda Peronista, esteve em Cuba na 
resistência à invasão da Baía dos Porcos, e hoje o Lafforgue pode 
nos dizer que a relação de Alicia com Cerveira se dava por meio do 
Presidente Salvador Allende, do qual os dois eram muito próximos. 
E você vê aqui que tem várias informações, tem uma peculiaridade 
da ação desse agente, esse agente, Alberto Conrado, não se 
apresenta pelos mesmos documentos como uma pessoa diretamente 
envolvida no sequestro, mas alguém que estava acompanhando de 
perto e que depois do sequestro, tanto do Cerveira, do Rita, como do 
desaparecimento dos argentinos no Rio de Janeiro, se infiltra nessas 
organizações e acompanha as investigações que essas organizações 
estavam fazendo sobre o caso e existem vários documentos, até um 

                                                                                                                                                                              
também a “burocracia centralizadora por sua forma e conteúdo” do castrismo (GUILLÉN, 
Abraham. Lecciones de La Guerrilla Latinoamericana. Lucha Armada en la Argentina. Buenos 
Aires, ano 1, número 4, 2005, p. 121-144). 
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jornalista perguntou se a gente tinha certeza desse vínculo. Existem 
vários documentos, e não só nesse arquivo. E aquele documento é o 
documento que fala do nome do Jean Henri Raya Ribard, mas esse é 
outro documento também do dossiê do Conrado de outro agente que 
a gente não sabe quem é, que menciona o endereço, não fala do 
nome do Jean, nem do Antônio Pregoni, mas fala do endereço onde 
eles estavam em Copacabana, avenida Atlântica, 3.150, só tem um 
erro aqui, que é o apartamento, esse é o mesmo endereço que 
aparecerá nesse “habeas corpus”, que a Mabel apresentou em favor 
do Jean Henri Raya Ribard, em setembro de 74, por meio do 
advogado Lino Machado Filho [...] 

 

Mabel Bernis, esposa de Raya Ribard, retificou o perfil lido na audiência, 

que afirmava que haveria uma filha do casal, e explicou que eles não tiveram 

filhos. Também afirmou que prefere chamá-lo de Juán Enrique, pois ele era 

“totalmente portenho”, tendo chegado à Argentina ainda criança, aos 6 anos. A 

historiadora Janaína Teles, na mesma audiência, ainda levantou o nome de 

desaparecidos no Uruguai, sobre quem ainda era necessário fazer mais 

investigações: 

 

Eu queria aproveitar que estamos falando muito sobre Uruguai 
também, dizer que por meio de uma pesquisa na embaixada do Brasil 
na Argentina e com o Arquivo Nacional de la Memoria e da Comissão 
de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos aqui do Brasil, 
iniciado em 2008, a gente conseguiu levantar 7 nomes de uruguaios 
que tinham cidadania brasileira, ou porque tinham nascido no Brasil, 
ou porque o pai ou a mãe eram brasileiros, e a maioria deles era 
militantes do PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, que nesse 
momento, entre o golpe no Chile e o golpe na Argentina, tinham 
conseguido amealhar, digamos assim, muito dinheiro e houve um 
intercâmbio muito grande repressivo entre a Argentina e Uruguai, e 
até Brasil, para prender esses militantes do PVP no Centro 
Automotivo Orletti, e havia um interesse especial por causa dessa 
grande quantidade de dinheiro que essa organização tinha, 
conseguida por meio de sequestros, onde eram exigidos resgates em 
dinheiro. 
Então, eu falarei os nomes deles que foram incluídos nos casos com 
alguma história que a gente conseguiu, por meio da ajuda do Álvaro 
Rico, que é um historiador uruguaio que trabalhou junto ao governo 
uruguaio na Secretaria, não guardei o nome, de Segmento de La 
Comisión para La Paz, que fez um relatório muito extenso sobre cada 
caso de desaparecido uruguaio, então graças à ajuda do André, do 
Lafforgue e do Álvaro Rico, nós conseguimos recuperar uma parte da 
história desses militantes e acho que eles mereciam uma 
investigação mais detalhada, porque agora nós temos acessos a 
esses arquivos do SNI e ao arquivo do Altair, como é o nome 
verdadeiro? Alberto Conrado, vulgo Altair. 
Eu mencionarei o nome desses militantes desaparecidos para que 
fique registrado e que fique registrada a importância de seguir na 
investigação desses casos também, porque eles podem nos 
esclarecer ainda mais sobre essa cooperação repressiva no Cone 
Sul, que é bastante anterior a 76. 
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Então, falarei os nomes deles: Marcos Basílio Arosena da Silva 
Guimarães, Ary Cabrera Prates, Davi Eduardo Chab Tarab Baabour, 
Roberto Adolfo Val Cazorla, Juvelino Andres Carnero de Fontoura 
Gulart e tem mais dois casos que a gente não conseguiu apurar a 
filiação, que é Francisco Edgardo Candia Correa e Juan Mariano 
Zaremba Rios. 
São 7 casos que nós esperamos que com novos trabalhos como 
este, com audiências públicas, com divulgação dos nomes também 
possamos fazer contatos com a família e etc. 

 

Lafforgue afirmou que o Plano Condor não tem certidão de nascimento, 

uma data precisa de criação. E que há um universo de 700 vítimas dessas 

ações coordenadas da repressão política, cuja maioria é do Uruguai.  

 

 

O General Paul Aussaresses, mestre de crimes de lesa-humanidade 

 

Em 17 de dezembro de 2013, a Comissão da Verdade “Rubens Paiva” 

fez sua 108º audiência pública para oitiva de depoimentos sobre o 

envolvimento de militares franceses com a ditadura militar brasileira, em 

especial o General Paul Aussaresses (1918-2013), um dos mais importantes 

militares franceses na atuação colonialista contra a autodeterminação das 

antigas colônias francesas, e que ensinou estratégias de tortura e de combate 

aos militares brasileiros e de outros países em Manaus durante a ditadura. 

Aussaresses havia se tornado uma referência de repressão política e 

combate a guerrilhas para os militares dos Estados Unidos; ele ensinou 

milhares deles: 

 

A Argélia acabaria conquistando a independência em 1962, mas a 
experiência antiguerrilha dos franceses os converteu em 
“especialistas” em “guerra revolucionária” no momento em que os 
Estados Unidos entravam no Vietnã. Sua doutrina militar foi difundida 
pelos aliados da guerra fria através de revistas, livros, cursos. A partir 
de 1963, Aussaresses será instrutor de cursos antiguerrilha nas 
academias militares de forças especiais nos Estados Unidos, em Fort 
Benning – dos paraquedistas – e em Fort Bragg, o centro de 
treinamento dos boinas verdes. Sua influência perdurou. A jornalista 
francesa Marie-Monique Robin, autora do documentário “Esquadrões 
da morte, a escola francesa” de 2003, que entrevistou militares 
americanos que tiveram aulas com Aussaresses, conta que durante 
as filmagens, que coincidiram com o início da guerra do Iraque, os 
generais entrevistados contaram que a teoria da Doutrina Francesa 
“iria de novo ser posta em prática”. O filme “A Batalha de Alger”, de 
1966, em que Gillo Pontecorvo denuncia a matança, a tortura e as 
mentiras das tropas francesas - e que Aussaresses considerava 
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“magnífico, muito próximo da realidade” – foi exibido no Pentágono, 
diz Robin.14 

 

A audiência na Comissão da Verdade “Rubens Paiva” contou com 

depoimentos do conhecido militante em direitos humanos Fermino Fechio e, 

por meio da internet, da jornalista Leneide Duarte-Plon, que conseguiu 

entrevistar o General Paul Aussaresses e vai concluir um livro sobre o militar 

com uma extensa pesquisa nos arquivos franceses.   

Parte da entrevista foi publicada no jornal Folha de S. Paulo15. Nela, 

Aussaresses volta a dizer que o general João Figueiredo, então chefe do SNI, 

e o delegado Sérgio Paranhos Fleury, do DOPS/SP, eram os responsáveis 

pelo Esquadrão da Morte, “e ele conta detalhes de tortura que ele presenciou 

com a própria presença do Figueiredo na tortura”. 

A influência francesa foi crucial para a criação da doutrina da segurança 

nacional, como explicou Duarte-Plon na audiência: “Os franceses perderam a 

guerra na Indochina, que era a Indochina francesa, Indochina atual, e eles não 

entenderam, mas eles tiraram conclusões e fizeram novas teorias de guerra, 

que é a chamada Guerra Moderna, aí criaram o ‘Inimigo Interno’ e a teoria, a 

doutrina da Segurança Nacional que foi forjada em Washington pelos 

americanos, ela se adaptou e foi ligeiramente transformada, a doutrina da 

Segurança Nacional se adaptou a essa nova realidade que é a de guerrilha”. 

Essa experiência fez das doutrinas militares franceses referência no combate à 

esquerda para os países americanos aliados dos EUA: 

 

No final da guerra da Argélia os franceses tinham acumulado uma 
experiência enorme de guerra de guerrilha, de guerra contra o 
famoso e, agora clássico, Inimigo Interno, inimigo, segundo a teoria 
francesa, inimigo que está no país, não é um estrangeiro, não é uma 
guerra declarada no moldes tradicionais, não é um inimigo 
uniformizado, armado, é o guerrilheiro e é o "subversivo". Bom, e aí 
eles foram chamados, os franceses foram chamados, convidados 
pelo presidente Kennedy, para ir aos Estados Unidos e que o 
General, na época era Coronel ainda, Coronel Aussaresses foi 
enviado para dar lições sobre a Batalha de Argel: como controlar as 
populações civis, como, através dos Serviços de Informação 
superaperfeiçoados, ter informação sobre qualquer movimento de 

                                                            
14 AGÊNCIA PÚBLICA. Um torturador francês na ditadura brasileira. 1º abr. 2014. Disponível 
em < http://apublica.org/2014/04/um-torturador-frances-na-ditadura-brasileira/ >. Acesso em 17 
fev. 2015. 
15 DUARTE-PLON, Leneide. A tortura se justifica quando pode evitar a morte de inocentes. 
Folha de S. Paulo. 4 maio 2008. Disponível em < 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0405200809.htm >. Acesso em 15 fev, 2015. 
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qualquer pessoa considerada suspeita, suspeitos eram os 
resistentes, eram as pessoas de esquerda, o Partido Comunista, ou 
partidos de esquerda. Então nos Estados Unidos ele dá aulas de 
1961 a 1962, os ensinamentos da Batalha de Argel, da batalha, da 
guerra moderna, que tinham sido então codificados pelo General 
Roger Trinquier. Ele treina, ele me contou, posteriormente ele treinou 
militares de todo o continente sul-americano, inclusive brasileiros, 
muitos brasileiros foram alunos de Aussaresses de 1961 a 1963, 
chilenos, argentinos, uruguaios, paraguaios, América do Sul em geral. 

 

Quando Aussaresses veio ao Brasil, havia um trabalho em sintonia do 

SNI com o governo francês, o que incluía o monitoramento dos exilados 

brasileiros na França:  

 

O SNI tava implantado na Embaixada Brasileira na França e ele me 
garantiu, ele me confirmou, que o nosso serviço de informação 
trabalhava de mãos dadas, como ele usa a expressão, de mãos 
dadas com os Serviços de Informação Franceses e controlavam cada 
passo dos nossos exilados com fotografias, monitorando toda a vida 
dos exilados brasileiros na França e isso ele confirmou e era uma 
suspeita dos brasileiros, mas não sei se já tinha havido confirmação, 
no caso ele confirma que realmente eles trabalhavam perfeitamente 
em sintonia. O General Geisel visitou Paris, em visita oficial, ele era 
um ditador, a França, o país dos direitos humanos, recebeu o General 
Geisel em visita oficial em 1976, em abril de 1976.  
E o Giscard D'Estaing veio ao Brasil em visita oficial em 1978 
preparando com o governo brasileiro já a volta dos exilados, a lei de 
Anistia que ainda não tinha sido votada, não tinha sido concluída. 
Então eles trabalhavam perfeitamente em sintonia, os franceses e os 
brasileiros, a nossa ditadura sempre teve um cordial, um convívio 
muito cordial com o governo francês e com o Serviço de Informação 
franceses. E o General Aussaresses aqui, ele tinha [...] o título de 
adido militar, mas na realidade ele era instrutor dos nossos militares e 
de outros militares do Cone Sul que vinham a Manaus, segundo ele, 
fazer os cursos que ministrava sobre a batalha de Argel, sobre 
controle de populações civis, sobre a guerra antissubversiva, o que 
não era mais uma novidade pra nós, mas ele já tinha ministrado na 
década de 1960 no Fort Bragg, nos Estados Unidos, e no Fort 
Benning onde ele deu aulas, a pedido do Kennedy, a convite do 
Kennedy, porque os franceses e os americanos estavam começando 
a sentir que a resistência dos vietnamitas do norte, dos vietcongs, 
vietminh, era dificílima de ser vencida e os franceses já tinham essa 
experiência de terem feito a guerra e terem perdido, mas tinham já 
conhecido esse inimigo que o Kennedy que, depois do Lincoln 
Johnson, continua a enfrentar e foi levar a experiência deles para lá, 
depois treinou nessa época os militares sul-americanos. 

 

Leneide Duarte-Plon explicou como Aussaresses, já aposentado, tornou-

se um defensor público da tortura e deu detalhes dos crimes de lesa-

humanidade cometidos pelas Forças Armadas francesas na tentativa de 

manter o império colonial. A justiça francesa afirmou a autoanistia diante 

desses crimes: 
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Em 2002, quer dizer, no ano seguinte, bom, o General Aussaresses 
foi processado por três instituições, associações de defesa de direitos 
humanos, entre elas a Liga de Direitos Humanos. Ele foi processado, 
acusado de crimes contra a humanidade e apologia de crimes de 
guerra. Bom, o que finda o processo dele, que durou mais de um ano, 
durou muito tempo, o fim do processo dele foi uma libertação e 
nenhuma sanção porque o tribunal, os juízes, consideraram que ele 
estava anistiado pelas leis de anistia francesas. Houve uma lei em 
1962, logo no fim da guerra, quando o De Gaulle dá a independência 
à Argélia, os tratados de Evian, e houve uma anistia em 1968 que 
anistiou todos os generais também, onde alguns tentaram se rebelar, 
inclusive fazer atentados contra o De Gaulle, pelo fato dele ter dado a 
independência à Argélia. 
As leis de anistia francesas protegeram o General Aussaresses que 
saiu sem nenhuma sanção, mas o Presidente Chirac, que ficou 
chocado, chocadíssimo, se disse chocado com as relações feitas 
sobre tortura na Argélia e com, talvez, a desfaçatez, a maneira quase 
cínica do General Aussaresses de dizer que assumia tudo e que não 
lamentava nada, nem tinha remorso e nem lamentava; ele, a única 
coisa que o Chirac pôde fazer contra ele, como sanção, foi retirar dele 
a legião de honra. Então ele foi, o General Aussaresses, foi destituído 
da grande honra que é a Légion d'honneur. Ele não pode mais usá-la 

 

Fermino Fechio explicou como Aussaresses, que trabalhava para o 

Serviço Secreto de seu país, veio por meio da Embaixada francês como adido 

militar e trouxe estratégias, a partir da luta contra os movimentos de 

independência nas antigas colônias, para lidar com a chamada subversão: 

 

[...] política de combate à guerrilha que nasce do fracasso da guerra 
francesa na Indochina, como é que eles refletem, como é que eles 
criam uma teoria de enfrentamento ao que eles chamavam de 
subversão e como é que se sai dessa guerra convencional, que o 
Exército Francês estava acostumado, como é que ele cria uma nova 
filosofia de combate para enfrentar a guerrilha. O Paul Aussaresses é 
fruto desse novo entendimento, dessa nova política de extermínio. 

 

Paul Aussaresses introduz a terminologia dos esquadrões da morte, que 

foi aplicada na guerra da Argélia. No Brasil, ele tornou-se instrutor de uma 

escola militar do Exército em Manaus, de nome CIGS: 

 

O SR. FERMINO FECHIO – [...] Chama CIGS, atualmente a 
denominação é essa, ela começa, ela é fundada, essa escola, em 
1964 com essa designação CIGS - Centro de Instrução de Guerra na 
Selva. Famoso, famoso no mundo inteiro ficou este estabelecimento 
e ele nasce com uma ideia boa, uma ideia necessária, se reclamava, 
havia muita reivindicação, de que a Amazônia era descuidada, que 
nós não tínhamos gente especializada, tropas especializadas para 
atuar nas selvas e a gente tinha problema de fronteiras, roubo de 
minérios, invasão de fronteira, tráfico. 
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que 
aquele grupo de guerra nas selvas da Amazônia nasce em 1974? 
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O SR. FERMINO FECHIO – Nasce em 1964, uns meses antes do 
golpe militar, é no comecinho de 1964, se não me engano é fevereiro 
de 1964. Vinte, vinte e poucos dias antes do famoso 1º de abril, 31 de 
março, como eles querem, e ele nasce com essa finalidade, de 
preparar tropas policiais para atuarem na selva, especializados em 
tratamento na selva, salvamento, resgate de pessoas, etc. a intenção 
era boa.  
E ele começa a dar os cursos em 1966. A América Latina já está 
fervendo, só para lembrar, 1966 nós já temos a guerrilha na Bolívia, 
tem a história do Che na Bolívia, 1968 o assassinato do estudante no 
Calabouço no Rio, tem o sequestro do embaixador, 1968 tem o AI5, 
em 1970, início de 1970, endurecimento todo do regime, o pior 
momento da repressão, o momento sangrento, tal. Em 1970 o CIGS 
altera a denominação e altera a finalidade, em vez de CIGS ele passa 
a se chamar COSAC - Centro de Operações na Selva e Ações de 
Comando, toda vez que a gente encontrar esses vocábulos aí, "ações 
de comando", é coisa tremenda, é gente de Serviço Secreto e 
repressão. COSAC, ele passa a se chamar COSAC, e aí começam a 
vir todos esses oficiais, era uma escola que só recebi oficiais de nível, 
de oficiais pra cima, e o Aussaresses diz “eu ia pra lá todo mês, 
Manaus, eu ia todo mês”, mas o que que o senhor. fazia lá? “Olha, eu 
ensinava as técnicas de Argel”. Mas o pessoal sabia disso? “Eu não 
fazia nada clandestinamente, eles sabiam”, a expressão dele vocês 
vão ver na entrevista, “eles conheciam o meu pedigree”.  
O Paul Aussaresses, ele é apelidado de "a cara visível da tortura", 
esse é o conhecimento do Aussaresses, esse é o apelido dele, 
porque ele começa a abrir a boca em 2001. Ele vai embora do Brasil 
em 1975, ele começa a dar depoimentos em 2001, por causa dessa 
entrevista em 2001 ele escreve um livro: “Serviços Especiais - Argélia 
1955 – 1957” e ele defende abertamente a tortura e ele diz que o 
Exército Francês praticou a tortura na Argélia, por causa disso ele 
começa a receber punições na França, ele é punido, ele perde a 
medalha da ordem de honra da França, ele sofre, ele é condenado e 
aí ele fica meio magoado com essas punições, e aí ele volta com 
outra entrevista: “Eu não disse tudo”, esse é o título da entrevista 
dele, “Eu não disse tudo”, e aí vem nova entrevista com novos 
depoimentos e ele vai historiando toda a trajetória dele nas escolas 
americanas e especialmente na Escola de Manaus. 

 

Fechio ressaltou que Aussaresses chegou ao Brasil no mesmo dia do 

golpe que derrubou o presidente chileno Salvador Allende, golpe apoiado pelo 

Estado brasileiro: 

 

O historiador carioca Rodrigo Nabuco, radicado na França há muitos 
anos, obteve acesso a uma documentação fundamental para 
compreender o papel dos adidos franceses na ditadura brasileira e o 
comércio de armas, foco de sua tese de doutorado “Conquista das 
mentes e comércio de armas: a diplomacia militar francesa no Brasil”: 
os informes dos adidos militares mantidos há 30 anos em sigilo na 
embaixada francesa. Baseado nessa documentação, parcialmente 
reproduzida em sua tese, Nabuco conseguiu determinar, por 
exemplo, a data exata da chegada de Aussaresses no Brasil depois 
deixar o cargo que ocupava na OTAN: 11 de setembro de 1973, dia 
do golpe militar no Chile.  
Coincidência? “Difícil acreditar em coincidência. Com a liberação dos 
documentos [sobre o golpe no Chile] nos últimos anos, não resta 
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dúvida sobre o respaldo do Brasil ao golpe do Chile, e é impossível 
imaginar que um coronel paraquedista altamente especializado como 
ele, não haja dado ao menos sua opinião”, diz Nabuco.16 

 

Por sinal, em sua 71ª audiência pública, em 11 de setembro de 2013, a 

Comissão da Verdade “Rubens Paiva” realizou um ato solene em 

“desmemória” dos 40 anos do Golpe Militar no Chile, com o título "Memória, 

verdade e justiça", contando com Renan Adolfo Morales Jaque, responsável no 

Brasil pelo Partido Comunista Chileno, Verónica Urzua, Presidente da 

Associação Brasileiro-Chilena de Amizade, Plínio Antônio Britto Gentil, 

Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, do Ministério Público 

Democrático, e apresentação dos Grupos Canto Libre, América Morena e 

Latinoamericanto. 

Nessa ocasião, o jornalista Ivan Akselrud Seixas realçou a presença de 

agentes brasileiros da repressão política no golpe militar que derrubou Allende: 

 

A ligação macabra que a ditadura brasileira faz em instruir torturas, 
em participar de torturas no Estádio Nacional, um dos torturadores 
brasileiros mais tenebrosos que foi o Capitão, hoje Coronel Paulo 
Malhães, ganhou o apelido de Dr. Pablo no Estádio Nacional. 
A ligação também é dos brasileiros que estavam lá asilados e no dia 
do Golpe, tem um caso muito conhecido entre nós do ex-Sargento 
José de Araújo Nóbrega que está em uma fila na beira do Rio 
Mapocho e ele é identificado como sendo um brasileiro exilado e ele 
toma a arma do carabineiro e sai atirando, é ferido, cai no rio e é 
resgatado pelos padres mais adiante, não é? E ele consegue ser 
colocado dentro de uma Embaixada e ele dá este testemunho do que 
foi a violência do Golpe no Chile. 
Muito tempo depois aqui no Brasil se escondeu, com documentos 
verdadeiros, mas com nome falso o Romo Mena que era um 
tenebroso torturador assassino que pararam de contar 100 vítimas 
dele. Ele estava escondido em uma cidade perto de Campinas e nós 
recebemos a informação, nós da Comissão de Familiares de Mortos e 
Desaparecidos da qual eu faço parte, nós ajudamos na captura do 
Romo Mena, não é? 
E depois houve um debate aqui no Brasil sobre o que fazer com ele, 
mandar para o Chile ele vai ser solto, deixar aqui vai ser solto, e com 
a decisiva participação dos companheiros do Chile, foi exigido que ele 
fosse mandado. Então nós fizemos a pressão e nós mandamos o 
Romo Mena para o Chile. Ele ficou preso, foi condenado, várias 
condenações e fazia questão de dizer que não se arrependia. 

 

De acordo com o que Lincoln Gordon segredou a Paul Aussaresses, a 

ajuda do Brasil na preparação do golpe contra Allende foi “essencial”, com 

armamentos, aviões e agentes de segurança17. 

                                                            
16 AGÊNCIA PÚBLICA, op. cit. 
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Na audiência sobre Aussaresses, o pesquisador Pádua Fernandes 

ressaltou a passagem do livro Je n’ai pas tout dit (Eu não disse tudo) de 

Aussaresses, em que a colaboração entre as ditaduras brasileira e chilena é 

reafirmada: 

 

Logo depois ele fala que os agentes da DINA foram formados no 
Brasil, que em Manaus ele teve estagiários chilenos logo depois da 
chegada do Pinochet ao poder, ele deixou o Brasil em 1975, e que os 
agentes da DINA foram formados no Brasil e que o General 
Contreras selecionava esses militares que vinham fazer o curso no 
Brasil. Contreras selecionava e mandava pra Manaus em grupos de 
três a dez, que ficavam de 2 meses, ficavam mais ou menos 2 meses 
em Manaus, mas ele jamais viu o Contreras, ele não conheceu o 
Contreras, mas o Contreras selecionava os militares chilenos. 

 

Fechio destacou ainda que Aussaresses, depois de deixar suas funções, 

“vira vendedor de armas, aí ele vai aproveitar todas essas amizades que ele 

fez durante essas aulas que ele ministrava nas escolas e em Manaus e os 

contatos deles nos países pra ele vender as armas francesas, são exatamente 

esses adidos militares, os seus ex-alunos, que vão facilitar, ele cita inclusive de 

empresa brasileira, ele cita a Engesa”. 

 

 

Conclusão: da necessidade de compromissos democráticos no plano 

internacional e na jurisprudência brasileira 

 

A Comissão da Verdade “Rubens Paiva” entende que é tristemente 

significativo que a primeira grande experiência de cooperação no chamado 

Cone Sul tenha tido como objetos a repressão política, a captura, a tortura, a 

execução extrajudicial e o desaparecimento forçado de opositores.  

Com efeito, são os primeiros presidentes civis da Argentina e do Brasil 

após o fim dessa época de ditaduras militares, Raúl Alfonsín e José Sarney, 

que lançaram os fundamentos do Mercosul com a Declaração de Iguaçu, de 30 

de novembro de 1985. 

                                                                                                                                                                              
17 Tratava-se de informações que vieram de Lincoln Gordon, que foi embaixador dos EUA no 
Brasil: “Il m’appris notamment que l’aide du Brésil à Pinochet avait été importante dans la 
préparation du coup d’État, essentielle même.” [Ele me informou, notadamente, que a ajuda do 
Brasil a Pinochet na preparação do golpe foi importante, e mesmo essencial] (AUSSARESSES, 
Général. Je n’ai pas tout dit: Ultimes révélations au service de la France. Paris: Éditions du 
Rocher, 2008, p. 144). 
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O Mercosul passou a ter um compromisso democrático explícito, isto é, 

a exigência de que todos os seus membros adotem o regime democrático, a 

partir do Protocolo de Ushuaia, de 1998. A Organização dos Estados 

Americanos também passou a adotar esse compromisso com a Carta 

Democrática Interamericana, de 2001. 

Esse tipo de acordo internacional não poderia ser firmado durante a 

ditadura militar, que adotava uma posição, no plano da política exterior, de 

isolacionismo em relação ao direito internacional de direitos humanos, de forma 

a afastar a fiscalização de sistemas internacionais e, assim, tentar manter a 

imagem de que o regime não seria ditatorial; um isolacionismo deceptivo (ou 

seja, com a finalidade do engano, da decepção), portanto: 

 

O discurso de que o Regime Militar respeitaria a democracia e os 
direitos humanos não resistiria a uma mínima fiscalização 
internacional. Porém, ele era necessário para que a legitimidade do 
governo não fosse questionada nos planos externo e interno.  
O direito internacional dos direitos humanos, portanto, era perigoso 
para a ditadura: não só ele ensejaria a fiscalização internacional, de 
fora para dentro (com a atuação de órgãos internacionais para 
verificar a efetividade desses direitos no Brasil), como permitiria 
ações legais de dentro para fora (com o acesso dos indivíduos às 
instâncias internacionais para denunciar e processar o Estado 
brasileiro). 
[...] Esses documentos demonstram a finalidade deceptiva desse 
isolacionismo. A decepção, em termos estratégicos, corresponde à 
manipulação da informação para enganar o inimigo; por esse motivo, 
o controle dos meios de comunicação e a propaganda oficial eram tão 
vitais para a ditadura.18 

 

Houve um questionamento nesta Comissão da Verdade sobre até que 

ponto o processo de justiça de transição no Brasil também não teve um caráter 

deceptivo. Tal questionamento deve ser analisado no contexto geral do legado 

da ditadura militar. No capítulo sobre a Sentença da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no Caso Araguaia, deste Relatório da Comissão da Verdade 

“Rubens Paiva”, destacou-se como o Supremo Tribunal Federal, para legitimar 

a lei de anistia da ditadura militar, não apenas violou a Constituição de 1988, 

como ignorou o direito internacional dos direitos humanos. 

                                                            
18 FERNANDES, Pádua. O direito internacional dos direitos humanos e a ditadura militar no 
Brasil: o isolacionismo deceptivo. In: PADRÓS, E. S. et al (org.) I Jornada de estudos sobre 
ditaduras e direitos humanos. Porto Alegre: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, 
2011, p. 438-439. Disponível em 
http://www.apers.rs.gov.br/arquivos/1314800293.I_Jornada_Ditaduras_e_Direitos_Humanos_E
book.pdf. Acesso em 9 fev. 2015. 
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Adotando essa postura isolacionista em relação aos compromissos do 

Estado brasileiro no tocante aos direitos humanos, o Supremo Tribunal 

reproduziu, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 153, uma das características mais próprias da ditadura militar. 

Embora a metodologia adotada por esse Tribunal não fosse, de forma alguma, 

adequada para uma teoria democrática do direito, não podemos imaginar 

nenhuma que fosse mais favorável para o vivo legado de tortura e violência 

deixado pela ditadura militar no Brasil. 

 

 

Recomendações: 

 

1. Pedido oficial de desculpas aos Estados da Argentina, Bolívia, Chile, 

Paraguai e Uruguai pela cooperação da ditadura militar brasileira com as 

ditaduras desses Estados, à margem do Direito Internacional. 

2. Pedido de informação ao Estado francês sobre a atuação do General Paul 

Aussaresses no Brasil, com a lista de todos os militares que frequentaram suas 

aulas, e dos que o auxiliaram a realizar seus cursos. 
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Introduction and Summar

"Southern Cone, " once simply a geographical
designation for Argentina, Chile, Paraguay, and
Uruguay, * is now a term heavily laden with polit-
ical and ideological overtones. To some observers,
the term has come to connote a group of repressive
right-wing military governments that are insensi-
tive to human rights considerations and are united
diplomatically in an effort to confront a gener-
ally hostile international environment. In the
geopolitical context, the scope is often expanded
to include Brazil, and sometimes Bolivia.

From the US perspective, the notion of a
Southern Cone bloc is significant and troublesome
because it is commonly assumed that the bloc is or
will be anti-US in nature, i.e. , a reaction to US
policy on human rights. Observers who perceive or
anticipate the emergence of a bloc contend that
Southern Cone leaders, viewing themselves as
abandoned, if not betrayed, by the US, have drawn
or will draw together in mutual defense against
US policies.

This paper examines the validity of this new .
political concept of a Southern Cone bloc (expanded
to include consideration of,Brazil but not Bolivia)
and offers some comments on its implications for
the US. The key question to be resolved is whether
the unifying forces drawing Southern Cone countries
together are sufficiently strong and comprehensive
to overcome the divisive forces and rivalries that
have long prevailed in the region.

" Some definitions exclude Paraguay.

6«)
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There is little evidence that the superficial political
and ideological similarities among Southern Cone nations (as
defined above —Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay)
provide a sufficiently strong matrix for "bloc" activity of
an anti-US character. Granted that countries in the region
are highly sensitive to internal security considerations,
and that US human rights and (with respect to Brazil) nuclear
initiatives have aroused some negative official rea'ctions,
the likelihood of a coordinated response to US policies is
undermined by the manner in which domestic conditions and
issue perceptions vary from country to country.

--In terms of the issues of national security and
human rights, matters of prime concern throughout
the Southern Cone, shared perceptions have produced
formal and informal cooperation. However, the history
of cooperative efforts illustrates as much the limits
as the possibilities for regional activity.

—Old enmities and rivalries inhibit the emergence of
"bloc" efforts. Most notably, the long-standing
competition between Argentina and Brazil, now evident
in the hydroelectric '(Itaipu project) and the nuclear
fields, argues strongly against sustained and productive
regional cooperation. Argentine border difficulties
with Chile (Beagle Channel) lead to the same conclusion.

here are no economic grounds for regional cooperation
sufficiently compelling to overcome the political
differences that exist between Southern Cone neighbors.

Given Brazil's status as the region's economic power. and
the only Southern Cone country with legitimate pretensions to
extra-hemispheric influence, its participation in a potential
Southern Cone bloc is crucial to the success of such an
undertaking. For a variety of domestic and international
reasons, however, Brazil has little to gain from, and has
shown no particular interest in, coordinating or leading
Southern Cone opposition to US policies.

Human rights problems will probably continue to charac-
terize the Southern Cone, and, therefore, problems in rela-
tions with the US will continue to stir anti-US sentiment in
influential sectors in each country. The potential for
intensified cooperation on the specific issue of human rights
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exists, especially if regional leaders perceive pressure for
domestic political changes that they would consider threats
to the viability of their governments as now constituted.
The likelihood, however, is for intermittent and ad hoc
cooperation spurred by specific US actions, rather than a
sustained, highly coordinated diplomatic offensive pressed
across the entire spectrum of US relations with the countries
of the region. Ad hoc cooperation would lend marginal rein-
forcement to ants-US tendencies already present in each
country, but it would not create significant problems for
US bilateral relations with the respective countries of the
Southern Cone.

In sum, cooperation among the Southern Cone countries
appears much more likely to be intermittent and ad hoc than
continuous and self-reinforcing. Aside from a Vlargely
superficial) similarity in form of government, the five
countries have little in common except geographical proxim-
ity. The movement toward collaboration stems largely from
their negative response to external pressures on human
rights and probably is not strong enough in the long run to
overcome rivalries and mistrusts that work against regional
unity.

* * f *
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I. SECURITY/HUMAN RIGHTS CONCERNS AND "BLOC" ACTIVITY

If the Southern Cone countries were to act as a bloc,
they would have to share their perceptions of current dif-
ficulties and still believe that individual self-interest
would be served by joint action. National security and human
rights are the issues around which one might expect a consensus
to evolve. These are priority concerns for every government
in the area; they have stimulated repeated discussions among
civilian and military leaders of the various countries and
have provided the basis for some formal cooperative efforts.
The extent and success of these undertakings, however, have
been limited by the degree to which each country views its
interests and circumstances as being distinct from those of
its neighbors.

Securit Concerns promote Coo eration

Southern Cone military establishments are politically
conservative, strongly anti-communist, and preoccupied with
internal security. Military governments in each country,
save Paraguay, have faced terrorist organizations of varying
capabilities over the past decade, and armed forces leaders
tend to view such challenges as the fruit of an international
Marxist/communist conspiracy directed from Moscow, and occa-
sionally Havana. This view has inspired some steps toward
coordinating a regional response to terrorism. The faut that
Southern Cone terrorist groups have aided one another and in
1974 actually formed an international organization, the
Revolutionary Coordinating Junta, has provided additional
motivation.

Under these circumstances, intensification of routine
cooperation among Southern Cone security agencies was a
logical development. Intergovernmental activities have
included information exchanges and the provision of limited
training and advisory services by Brazil and Argentina to
their smaller neighbors. Other measures of a more question-
able nature, at least on ethical and humanitarian grounds,

Relatório - Tomo I - Parte I - Conexões Internacionais da Ditadura Militar: 
A Operação Condor e a Atuação do General Paul Aussaresses no Brasil

www.verdadeaberta.org



have included the forced repatriation of political exiles
and covert activities by the security agents of one country
within the territory of another, e.g. , Uruguayan agents pur-
suing and mistreating Uruguayan exiles in Argentina.

A degree of covert cooperation was formalized in mid-
1976 under the code name Operation Condor. As planned,
Condor grouped the Southern Cone countries and Bolivia in
an effort to:

—upgrade the collection and dissemination of information
among national security agencies; and

—undertake the assassination of allegedly subversive
opponents of participating governments residing in
Western Europe or Latin America.

Condor's initiation illustrated how mutually perceived
needs could stimulate regional cooperation, but the organi-
zation's history demonstrates that even in so crucial an area
as internal security, the limits of cooperation are very real.

Condor seems to have elicited initially enthusiastic
support onl from Chile Uru ua

By ate 1976, all assassina mon p ans
reporte ly had been shelved, and Condor had been relegated
to an information-processing exercise. In all likelihood,
Brazilian, Paraguayan, and Bolivian leaders did not perceive
security advantages in Condor that would justify the risk of
public disclosure of not only nefarious deeds', but deeds
undertaken in cooperation with Chile's notorious security
agency, DINA.

on or e ega es an that much of
the attention at those gatherings has been focused on improv-
ing propaganda production and disseminat'
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The organization's track record strongly suggests
t at a European undertaking will not materialize either.

Human Ri hts Res onse

Efforts to coordinate a regional response to inter-
national, and particularly US, human rights criticism have
run counter to respective national interests, and this has
inhibited cooperation. Certain perceptions of the human
rights issue and US policy, it is true, enjoy wide currency
among Southern Cone military leaders. The litany is well
known and changes little from country to country:

—the US does not understand local conditions;
—terrorists endanger national security and are the real

human rights violators;
—official abuses are the inevitable by-products of the

"dirty war" against subversives; they are committed by
underlings in the heat of the battle and do not reflect
established government policy;

--US actions constitute intolerable intervention in domestic
affairs;

—the VS is abandoning longtime allies menaced by commu-
nism while seeking rapprochement with Havana, etc.
Nonetheless, the fact that human rights conditions, the

status of bilateral relations with the US, and priority
national interests differ significantly from country to

. country seriously undermines the likelihood of a bloc response
to the US on human rights or other matters.

The manner in which Chile's Southern Cone neighbors have
assiduously avoided public identification with the Pinochet
regime illustrates how human rights considerations can retard
rather than enhance regional cooperation. Despite noteworthy
improvements over the past 18 months, Chile remains the pre-
eminent culprit in the eyes of many of those mos't concerned
over the abuse of human rights throughout the world. Chile's
neighbors realize that, despite any political or ideological
sympathies they may harbor for the Pinochet government, any
joint attempt with Chile to deflect human rights criticism
can only detract from their own images. Thus, while Argentina's
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human rights record over the past 18 months has been quanti-
tatively worse than Chile's, President Videla, recognizing
that Chile has a worse international image, has determinedly
avoided the appearance of close political cooperation with
Chile. Brazil, likewise, has maintained its public distance
while quietly providing limited support to Chile through modest
arms sales.

Paraguay's recent difficulties over an on-site inspec-
tion by the Inter-American Human Rights Commission (IAHRC)
provides another example of how differing human rights per-
ceptions and needs inhibit Southern Cone cooperation.
President Stroessner believed that Paraguay's human rights
situation would withstand inspection, or at least that the
impact of any adverse findings would be outweighed by an
improvement in the country's image for having welcomed the
IAHRC. Brazil, with its own human rights problems, was
determined that Paraguay not permit an IAHRC visit and thereby
set a precedent that other alleged violators in the region
would be pressured to duplicate. Brazil, in cooperation with
Uruguay, therefore, applied considerable pressure in Asuncion
to persuade Stroessner to renege on his promise to the US to
allow an inspection visit.

Another revealing example of the limits on regional
coordination of human rights policies emerged from an abortive
attempt to convene a chiefs of state conclave on .the eve of
the June OAS General Assembly in Grenada. While our picture
of what was known as "Operation Lighthouse" is incomplete, the
intention was for the region's presidents to draft a common
strategy with which to confront the US—particularly with
respect to human rights —during an anticipated showdown at
Grenada. The initiative failed because there was 'not, in the
end, enough perceived common interest to support a unified
front even for this limited purpose.

--Uruguay was one of the most eager proponents of the
summit, but like Chile, Uruguay was less than an ideal
diplomatic partner. Montevideo's reputation for public
insensitivity to human rights criticism and its occa-
sional willingness to indulge in anti-US rhetoric because
US economic and military aid had largely been terminated
probably made other invitees hesitant to participate.

—Regional skepticism about overt cooperation with Chile
has already been noted.
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--Paraguay and Argentina found it difficult to refuse
flatly to attend but wanted to dilute the potential
anti-US, pro-repression flavor of a gathering by seeking
the participation, of presidents from countries with
relatively good human rights records and reasonably good
relations with the US, i.e. , Peru, Colombia, and Venezuela.

—Bolivia appeared on the original invitation list but
reportedly wanted no part of what promised to be a
blatantly anti-US gambit. The Bolivians were probably
also influenced by their belief that Bolivia's hunan
rights record (at least in US eyes) is superior to those
of their neighbors.

—President Geisel, for reasons still not entirely clear,
apparently decided that a presidential summit was ill-
advised and opted for ministerial-level consultations
in Grenada.

II. THE BRAZILIAN DIMENSION

A South American bloc formed primarily to oppose or
counter US policies would be of concern in any case, and that con-
cern would be intensified considerably by Brazilian participation.
Clearly, Brazilian promotion .of any bloc effort would lend
the group a significance otherwise unattainable'. Thus, an
examination of the Brazilian dimension of the whole "Southern
Cone problem" is of particular interest

Brazilian Ambivalence

There is no unanimity within the Brazilian Government
about how to handle external pressures on human rights issues,
and Brazil's behavior during the abortive summit episode
directly reflects its uncertainty about how to deal with
domestic pressure for political liberalization and improvement
in human rights observance.

Brazil has in recent years largely managed to escape the
international opprobrium directed against Chile (and to a
lesser degree, Uruguay and Argentina) because of human rights
abuses. The Foreign Ministry has assiduously avoided Brazil's
identification with the more notorious offenders, though its
justification for opposing US policy and discouraging bilateral
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discussion of human rights is very similar. Its defense has
been relatively subtle and effective, however, concentrating
on:

—legalistic and technical arguments to deny the
investigative authority of international human
rights organizations;

—discreet lobbying (particularly concentrating
on Third World countries, most of whom have, at
best, spotty human rights records) to prevent any
broadening of authority of oversight commissions
and to discourage acceptance of inspection visits
which might set precedents; and

—public relations efforts in Western Europe and
the US to minimize the seriousness of human rights
problems in Brazil.
The proposed South American summit meeting (Operation

Lighthouse) described above would have been entirely out of
keeping with the Brazilian Foreign Ministry's more sophisti-
cated approach. Indeed, Foreign Minister Silveira's revela-
tion to Secretary Vance that such a meeting was being discussed
may well have been a deliberate effort to scuttle the affair
by insuring that the US was aware of it before Mrs. Carter's
impending visit.

The Foreign Ministry's scruples about a Southern Cone
bloc notwithstanding, there appears to be considerable support
within the Brazilian military for a more confrontational
response to US policies. US initiatives in both the human
rights and the nuclear field (clearly linked in the eyes of
many Brazilians) have provoked an upsurge of bewildered resent-
ment in military circles against what is viewed as betrayal
by a former ally. This emotional response has abruptly
strengthened anti-US elements in the military, while leaving
in disarray those favoring continued close ties with the US.
Indeed, the initial discussions of the aborted summit seem to
have been handled by representatives of the security forces
(Army Intelligence); it is entirely possible that the Foreign
Ministry was excluded until preparations were fairly well
advanced.
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Domestic Pressures on Geisel

President Geisel is under strong and conflicting
pressures —mostly domestic —in the area of human rights.
Hardline officers have pushed for more repressive measures
in response to an increasingly defiant domestic political
opposition, growing anti-regime student movements, and strong
criticism by church leaders, the press, and other important
elements of Brazilian society. The security forces regard
the current political ferment and lack of support for the
administration with great apprehension, fearing a revival of
political violence similar to that which occurred in the late
1960s and early 1970s.

So far, US pressures on human rights have contributed to
an attenuation, or at least a deferral, of repressive measures
that might otherwise have been implemented. However, given
the prospect of further student unrest and renewed opposition
political activity (1978 is an election year, albeit under
highly restrictive rules), Geisel's relative restraint in
handling political dissidence as well as his concerns over
foreign reaction thereto could well go by the board.

Brazilian Interest in Partici atin in a Southern Cone Bloc

Having said all of the above, the question remains: of
what use to Brazil would be .an alliance or coalition with the
southern cone cou'ntries to oppose US human rights policies?
In purely objective terms, the answer is: probably not much.
It is difficult to see how an arrangement of this sort would
enable the Brazilian Government to defend itself against
external pressures any more effectively than it is already
doing

One cannot, however, discount the emotional factor,
already evident in the seemingly disproportionate Brazilian
reaction to the State Department's human rights report last
March. The rejection of FMS sales credit and the denunciation
of the military assistance agreement were, of course, at least
as much responses to US opposition to the Brazil-FRG nuclear
agreement as they were to the human rights report. Neverthe-
less, the Brazilians were undoubtedly egged on by Argentina's
and Uruguay's earlier aid rejections and felt they could do
no less. Further US pressures on the human rights or nuclear
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issues might, therefore, lead Brazil to seek a visible expres-
sion of regional solidarity against US policies, particularlyif Brazil's internal political situation becomes more agitated.

A more active Brazilian role on behalf of a regional
bloc would work to stiffen resistance to US human rights
initiatives. This was evident in the way Brazilian pressure
forced Stroessner to reconsider —at least temporarily —his
decision to invite the IAHRC to Paraguay. Other countries
in the region, however, are more vulnerable to external pres-
sures which neither Brazil nor the Southern Cone as a whole
can do much to alleviate. A unified effort would therefore
tend toward the lowest common denominator in terms of posi-
tions that could be adopted without damaging the individual
interests of the participating countries.

III. BILATERAL DISPUTES LIMIT COOPERATION

working against any Southern Cone alliance are historical
and periodically intense intra-regional antagonisms, particu-
larly those involving the three most important countries,
Brazil, Argentina, and Chile.

Brazilian-Ar entine Rival

The Achilles heel of regional unity is the tiaditional
rivalry between Brazil and Argentina, which dates hack to the
colonial period. ' Without close accommodation between the two
largest powers in the region, there is no possibility for the
emergence of a bloc that would significantly threaten US
interests.

The depth of the antagonism between Brazil and Argentina
is frequently exaggerated (the two countries have never engaged
each other in combat), but there is no doubt that both covet
recognition as the regional leader and compete for economic and
political influence in Bolivia, Paraguay, and Uruguay. Each
constitutes for the other the only credible military threat
within the continent, a perception demonstrated by the concen-
tration of Brazilian forces in the state. of Rio Grande do Sul,
which borders on Argentina, and a corresponding concentration
of Argentine forces in eastern Argentina.

t4istrust based on geopolitical rivalry is exacerbated by
socio-cultural factors. Argentines, resentful of Brazil's
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ascendancy, tend to regard Brazilians contemptuously as crass,
ill-educated, racially inferior nouveaux-riches. Brazilians
in turn frequently look upon Argentina as a nation of
incompetent, supercilious has-beens.

In recent years, both countries have focused their
attention on two issues in whi. ch their interests conflict:
development of the Parana River and the Rio de la Plata basin
(in which Brazil enjoys the advantage) and nuclear development
(in which' Argentina holds the lead).

The river dispute centers on the question of prior
consultation on development of shared resources, a doctrine
which Brazil rejects but which Argentina has pushed in inter-
national organizations from the Cuenca del Plata to the UN.
Argentina insists that the mammoth Brazilian-Paraguayan
Itaipu hydroelectric project on the Parana River will
adversely affect planned Argentine projects downstream. Brazil
opposes construction of an Argentine dam at a height that would
reduce the generating potential of Itaipu. Paraguay, a
relatively passive partner in all of the projects, has remained
neutral in this ongoing dispute.

The nuclear issue is potentially more serious, and it
strikes to the heart of the two countries' mutual fears.
Argentina's lead of several years in nuclear development and
its planned reprocessing facility have been a primary
motivation for Brazil's attempt to close the gap by acquiring
a full nuclear fuel cycle from West Germany. Each suspects
that the ultimate objective of the other is to develop nuclear
weapons technology for which it would be the most logical
target. This suspicion in turn feeds the desire for nuclear
weapons development in both countries.

US efforts to forestall implementation of enrichment
and reprocessing facilities in Brazil have inspired some
degree of Argentine support for Brazil's position. Argentina
sees its. own interests threatened by additional restrictions
and safeguards placed upon nuclear facilities by supplier
countries. The similar positions of Brazil and Argentina on
external controls do not, at least at present, suggest that
there is any significant movement toward cooperation in the
nuclear field between them, however, and there would be
strong opposition in both countries to any such proposals.

Brazil and Argentina also differ over strategic coopera-
tion for defense of the South Atlantic, specifically regarding
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a proposed South Atlantic Treaty Organization (SATO). Brazil,
which has significant interests and larger pretensions for
influence in Africa, has been consistently negative about the
SATO idea. Speculation has included South Africa as a pro-
spective SATO partner, and such an alliance would certainly
inhibit the success of Brazil's African policy. More funda-
mentally, Brazil sees few security advantages in such an ar-
rangement, with or without South African participation.
Argentina has refrained from any official commentary, but the
persistence of speculation on the subject suggests that some
support exists within the Argentine military. (Uruguay, which
has the most to gain and the least to contribute, has been the
most active proponent of such a scheme. )

Ar entine-Chilean Dis utes

As in the case of Brazil, Argentina's prickly relation-
ship with Chile dates back to the 19th century, and its abra-
sive character derives largely from a series of boundary
disputes. most of these have long since been resolved, but a
few controversies persist.

The most important of these is the Beagle Channel dispute
involving sovereignty over three small islands south of Tierra
del Fuego. While the islands themselves are of little value,
their possession has a direct bearing on claims to the conti-
nental shelf, which Argentines believe contains significant
oil deposits. The dispute was submitted to international
arbitration, and a recent decision (Nay 1977) favored Chilean
claims. Argentina, however, does not seem inclined to accept
the ruling, and discussions with Chile continue. Chilean and
Argentine territorial claims to Antarctica (related in some
ways to the Beagle Channel dispute) also conflict, and there
is little prospect for an amicable settlement there.

In some respects, Chile's territorial disputes with
Argentina are merely symptomatic of its overall geopolitical
outlook, in which Argentina looms as an overwhelming and
potentially dangerous presence. Chile has traditionally tried
to develop its relationship with Brazil as a means of partially
offsetting Argentina's preponderance, and Brazil has found this
link useful as well.

The smaller states of the region, particularly Paraguay
and Uruguay, have over the past decade gradually gravitated
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toward Brazil and away from Argentina. Nevertheless, Argentina
retains considerable influence, particularly in Uruguay, and
the Videla government is attempting to regain ground lost
during the Peronist years (1973-76). Brazilian-Argentine com-
petition is an exploitable resource for the smaller countries,
one they have used to obtain loans, investment funds, and
trade concessions from their larger neighbors.

None of the bilateral conflicts in the region is severe
enough to provoke open hostility, but neither are they likely
to be submerged in the interest of regional solidarity, except
perhaps temporarily and in pursuit of very limited goals.

IV. ECONONIC FACTORS

While economic interests of the Southern Cone countries
are less divisive than individual political concerns, they do
not provide a strong incentive for intensified regional coopera-
tion. As in political matters, Brazilian-Argentine competition
(primarily in manufactured products) is a major complicating
factor.

The Southern Cone countries maintain trade links that are
determined primarily by bilateral agreements and motivations,
even though all are members of LAFTA (the Latin American Free
Trade Association) and, except for Chile, partneis in the
Cuenca del Rio de la Plata, a regional infrastructure develop-
ment pact. These associations give rise, however, as much to
friction as to harmony in the members' relationships with each
other.

Argentina and Brazil compete overwhelmingly with their
smaller LAFTA partners so far as trade in industrial products
is concerned, thereby undercutting the main development
objective of the free trade association. LAFTA's'cumbersome
item-by-item system of tariff concession negotiation has
virtually broken down owing to the reluctance of the larger
LAFTA members to accord meaningful trade advantages to the
smaller member economies.

Commerce among the Southern Cone countries (including

15-2
Bolivia) is significant, nonetheless, accounting for perhaps

0 percent of the countries' combined trade if Brazil is
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excluded; including Brazil, the group's world trade giant,
the total is perhaps 10 percent. * Argentina is the chief
cone trade partner for Brazil, Chile, and Bolivia, while
Uruguay, and to a lesser extent, Paraguay trade more with
Brazil.

Chile's economic interest in closer ties with Southern
Cone countries is based on its greater complementarity with
Argentina and Brazil than with other south American countries.
In addition, Chile's change in economic philosophy after the
coup in 1973 brought it into conflict with its more protec-
tionistic Andean Group partners (with which it never had
developed significant. trade in any case) and led to Chile's
withdrawal from the Andean sub-group in 1976. Moreover,
Chile has a traditional trade bond with Argentina based on
its need to import foodstuffs, a requirement that has tended
to rise significantly over the past decade. At times,
Argentine willingness to provide foodstuffs on credit terms
has been vital to Chile. Chile also perceives possibilities
for closer trade ties with Brazil based on the expanding copper
and mineral needs of Brazil's burgeoning industrial plant.

The increasing ability of Argentina and, particularly,
Brazil to provide their neighbors with capital goods, tech-
nology, credit, and some direct investment funds adds to the
network of commercial links within the Southern Cone. At the
same time, closer economic ties tend to enhance the rivalry
between the two larger countries and intensify the search. by
the smaller partners for further advantages. Nowhere is this
more evident than in the fractious relationships and stalemated
situation existing within the regional pact known familiarly
as the Cuenca del Plata.

The Cuenca agreement, signed in 1969 between Argentina,
Bolivia, Brazil, Paraguay, and Uruguay, provides for regional
development of natural resources among countries bordering the
River Plate Basin. (Chile recently made overtures to join the
pact but was accorded only observer status. ) A requirement

Estzmates o regional trade are impaired by statistical
deficiencies stemming from Bolivia's and Paraguay's land-
locked positions. Reported trade with Brazil or Argentina,
in particular, may actually represent transactions with
countries outside the region.
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for unanimous approval of project proposals and a clear
Brazilian preference for bilateral development agreements
are among the factors that have limited Cuenca activity to
the study of possible infrastructure undertakings in such
fields as water power and river transportation, forestry
exploitation, and industrialization based on mineral resources
of the region.

A $20 million development fund established within the
Cuenca del Plata framework in 1975 may eventually lend some
vitality to regional project undertakings. So far, however,
the pact has been more a focal point of dissension than of
harmony between Brazil and Argentina, with the three smaller
partners tending to maneuver for bilateral developmental
cooperation deals.

V. IMPLICATIONS FOR RELATIONS WITH THE US

As indicated by the foregoing discussion, the probable
areas of Southern Cone cooperation that would adversely affect
US interests are confined nearly exclusively to human rights
and internal security questions and (almost as a corollary)
military sales and cooperation.

All of these countries -will continue to have serious
human rights problems for the foreseeable future; and it
cannot be assumed that limited improvement in, for example,
Chile or Argentina will diminish their resistance to and
resentment of US policies. Indeed, the effect may be pre-
cisely the reverse as attention shifts from primary abuses,
such as torture and other forms of physical mistreatment, to
the much more difficult area of political liberties and legal
guarantees--the full implementation of which would probably
threaten the viability of all the regimes in the region.

Moreover, should Chile (and to a lesser extent Argentina)
shed its pariah image by accomplishing real or cosmetic
improvements in its human rights situation, its value as a
diplomatic ally would be enhanced, and its neighbors would be
less reluctant about becoming publicly associated with it.

There is, therefore, a clear potential for further col-
laboration among regimes that share a belief that US policies
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are inimical to their security. For the US, the most
important consequence of such activity would probably be
the negative tone it would impart to other aspects of US
bilateral and multilateral relationships.

Formation of a Southern Cone caucus to oppose US human
rights initiatives would marginally reinforce anti-US tenden-
cies already present in each country, particularly if Brazil
were to weigh in decisively in favor of such a response. Butit would not be likely to increase significantly US problems
in dealing with the Southern Cone countries on a bilateral
basis, since internal politics and external needs and vulner-
abilities will continue to determine the posture of each on
human rights and other issues.

--Argentina, for example, may well decide that it can
benefit by contrasting its relatively forthcoming and
"reasonable" approach to discussion of human rights
problems with Brazil's stonewalling position.

--Uruguay, on the other hand, seems convinced that the US
has exhausted its instruments of leverage, but it would
nevertheless like to have a larger ally, or preferably
several, to back up its intransigent stance.

—Chile, after several years of virtual isolation, would
undoubtedly welcome the formation of an ad hoc southern
Cone bloc as a sort of diplomatic security blanket, but
it remains vulnerable to US economic pressures and cannot
afford —if it wanted--the luxury of a stridently anti-US
public posture.

—Paraguay, whose ties with Brazil and Azgentina outweigh
those with the US, is likely to vacillate according to
pressures and incentives from outside, but it seems
generally inclined to discuss the subject of human rights
and permit an inspection visit without, however, doing
much to alter the situation within its borders.

In much the same way, Southern Cone opinion about the
status of bilateral military relationships with the US varies
from country to country and is divided even within the indi-
vidual armed forces. The probability of a collective action
to confront the US (e.g. , other countries following Argentina's
lead and withdrawing from UNITAS, the annual US-Latin American
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naval training exercise) does not appear very great, though
individual countries may further reduce military ties with
the US as Brazil has done. The question of arms purchases
has largely been decided already by the major countries'
rejection of FMS assistance.

Within the region, only Brazil is in a position to
retaliate against US pressures with economic measures, and
its decision on whether or not to discriminate against US
investors or (somewhat more feasibly) capital equipment pur-
chases from the US will not depend on interaction with its
Southern Cone neighbors.

In sum, cooperation among the Southern Cone countries
appears much more likely to be intermittent and ad hoc than
continuous and self-reinforcing. Aside from a (largely
superficial) similarity in form of government, the five
countries have little in common except geographical proximity.
The movement toward collaboration stems largely from their
negative response to external pressures on human rights and
probably is not strong enough in the long run to overcome
rivalries and mistrusts that work against regional unity.
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