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O renascimento 
democrático
da Venezuela

Os acontecimentos na 

Venezuela trazem à 

tona diversas questões 

acerca do conceito de 

democracia, diferença 

entre legalidade e 

legitimidade, novo 

momento político 

nas Américas e a 

participação do governo 

Jair Bolsonaro no evento

Há que se observar que 
o fenômeno político em 
vias de concretização 

naquele país evidencia a im-
portância da ligação entre a 
vontade popular e a atuação 
das instituições para que um 
país seja, de fato democrático. 
Juan Guaidó, presidente da 
Assembleia Nacional e líder 
da oposição a Nicolás Maduro, 
atual chefe do Executivo ve-
nezuelano, autoproclamou-se 
presidente interino do país, 
fazendo juramento e prome-
tendo realizar um governo 
de transição até que novas 
eleições sejam realizadas. 

É importante notar que o 
futuro pleito é fundamental 
para banhar de legitimidade 
democrática o novo comando 
demandado pela popula-
ção, submetida há anos às 
restrições decorrentes da 
crise econômica e política 
experimentada pela Vene-
zuela. Sendo líder atual do 
Legislativo, reconhece-se que 
Guaidó apresenta certo grau 
de representatividade popular 
a ponto de liderar o processo 
de transição.

As últimas eleições vene-
zuelanas foram consideradas 
ilegítimas por diversos países 
e pela Organização dos Es-
tados Americanos (OEA). A 
mencionada falta de reconhe-
cimento internacional decorre 
de fatores como a perseguição 
à oposição (prisão de Leopoldo 
López, por exemplo) e denún-
cias de fraude. Tendo tomado 
posse no início de janeiro de 
2019, o mandato de Maduro 
encerra-se em 2025. É a con-
tinuidade do governo populista 
iniciado por Hugo Chávez em 
1999, eleito no ano anterior. 

O período mencionado, de 
cerca de 20 anos, materializa a 
crise do conceito de democra-
cia no mundo contemporâneo. 
No poder, Chávez passou a 
subverter a noção democrática 
a partir da modifi cação subs-
tancial de instituições como 
o Legislativo e o Judiciário, 

órgãos que foram coopta-
dos pelo Poder Executivo e 
transformaram a separação de 
poderes preconizada por Mon-
tesquieu em mero simulacro no 
território venezuelano. 

Como asseverado por Le-
vitsky e Ziblatt na obra ‘How 
democracies die’, “o retrocesso 
da democracia hoje começa 
nas urnas”. Os mesmos auto-
res, aliás, em outra excelente 
passagem, afi rmam que “os 
assassinos da democracia 
usam as próprias instituições 
da democracia - gradualmen-
te, sutilmente e até mesmo 
legalmente - para matá-la”. As 
eleições, se corretamente rea-
lizadas, representam apenas o 
aspecto formal da democracia, 
cuja substância é preenchida 
pelo respeito aos direitos fun-
damentais dos cidadãos. 

A discussão sobre o último 
pleito presidencial e a profun-
da crise social suportada pelos 
venezuelanos demonstram 
que a democracia há muito 
não existe verdadeiramente 
naquele país. A legalidade, 
que signifi ca o cumprimento 
das regras do sistema jurídi-
co, não pode ser sobreposta à 
legitimidade, entendida como 
o efetivo vínculo entre os re-
presentados e os respectivos 
representantes, sob pena de 
crise estrutural no sistema 
político. 

Nesse sentido, importante 
observar a alegação presente 
na obra Ruptura, de Manuel 
Castells, para quem “a força e 
a estabilidade das instituições 
dependem de sua vigência na 
mente das pessoas” (p. 12). 
No pensamento dos venezuela-
nos, um outro mundo é possível 
e desejável. O reconhecimento 
do governo interino de Guaidó 
pelos Estados Unidos, pela 
OEA e por diversos outros paí-
ses, entre os quais o Brasil, é de 
fundamental relevância para a 
tentativa de redemocratização 
da Venezuela. 

Para Bolsonaro, aliás, repre-
senta uma vitória importante 
da nova visão política esposada 
por seu governo, fortalecendo 
o papel do Brasil como líder 
regional e membro infl uente 
do Grupo de Lima. Há sensível 
simbolismo nesse evento polí-
tico na Venezuela: é o marco 
defi nitivo de que novos ventos 
sopram sobre as Américas. 

(*) - É advogado e professor de 
Direito na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, e doutor em Direito pela 
Universidade de São Paulo.

Elton Duarte Batalha (*)

Juan Gerardo Guaidó Mar-
quez, principal nome da oposi-
ção da Venezuela, tem apenas 
35 anos e é desconhecido de 
muitos no exterior. Porém, 
como presidente da Assem-
bleia Nacional Constituinte, 
classifi cada plo governo Nico-
lás Maduro como ilegítima, o 
Parlamento virou a principal 
referência de força contrária 
a Maduro no país.

Casado, Guaidó tem uma 
fi lha de 9 anos e construiu 
sua carreira política a partir 
da liderança de movimen-
tos estudantis.  Ganhou 
destaque nos protestos de 
2007 e desde então passou 
a chamar a atenção dos 
políticos tradicionais do 
país. Disputou o governo de 
Vargas, região onde mora, e 
perdeu. Em 2010, foi eleito 
deputado, como suplente 
do parlamentar Bernardo 
Guerra. Em 2015, foi eleito 

Presidente da Assembleia Nacional Constituinte,

Juan Gerardo GuaidóMarquez.

Ele admitiu que teme um 
processo de transição 
não pacífico entre o 

presidente venezuelano, Nico-
lás Maduro, e o interino, Juan 
Guaidó. Segundo ele, o Brasil 
“está no limite” do que pode 
fazer em relação ao país vizinho. 
“A história tem mostrado que as 
ditaduras não passam o poder 
para a respectiva oposição de 
forma pacífi ca. Nós tememos as 
ações do governo ou melhor da 
ditadura do governo Maduro”, 
afi rmou Bolsonaro em Davos.

Para o presidente, o mesmo 
temor é compartilhado por 
outros países. “Obviamente há 
países fortes dispostos a outras 
conseqüências”, ressaltou. “O 
Brasil acompanha com muita 
atenção e nós estamos no 
limite do que podemos fazer 
para restabelecer a democracia 
naquele país”, acrescentou, ao 
afi rmar que a preocupação do 
Brasil é com a população vene-
zuelana. “Desde há muito nós 
falamos que o bem maior de um 
homem e uma mulher é a sua 
liberdade e que [para o] povo 
venezuelano, nós queremos 
restabelecer sua liberdade.”

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Colômbia, Iván Duque, fazem declaração conjunta 

sobre governo da Venezuela.

Palocci depõe em 
março no caso da 
compra dos caças 
suecos

O juiz Vallisney de Souza 
Oliveira, da 10ª Vara Federal 
em Brasília, marcou para 18 de 
março o depoimento do ex-mi-
nistro Antonio Palocci na ação 
penal em que o ex-presidente 
Lula é réu pela suposta par-
ticipação em irregularidades 
na compra de caças suecos 
Gripen pelo governo federal. O 
ex-ministro da Defesa Nelson 
Jobim será ouvido novamente 
pelo magistrado no mesmo dia.

Os depoimentos estavam pre-
vistos para ocorrer em novembro 
do ano passado, mas foram 
suspensos por determinação do 
desembargador Néviton Guedes, 
do TRF da 1ª Região, a pedido da 
defesa do ex-presidente. Jobim já 
foi ouvido no caso, em setembro 
do ano passado, quando disse 
que Lula não tinha envolvimento 
direto nas tratativas sobre a com-
pra dos caças. Em depoimento 
em outro processo, no entanto, 
Palocci, que assinou acordo de 
delação premiada com os inves-
tigadores da Operação Lava Jato, 
mencionou saber da atuação do 
ex-presidente na transação.

Avisado pelo Ministério Públi-
co Federal (MPF) das declara-
ções de Palocci no outro pro-
cesso, o juiz Vallisney Oliveira 
convocou depoimento dele e, 
novamente, de Jobim, dessa vez 
na condição de testemunha do 
juízo. O magistrado disse ser ne-
cessário confrontar as versões 
contraditórias. A investigação 
do MPF apura a existência de 
um suposto esquema para favo-
recer a empresa Saab na venda 
de 36 caças ao Brasil (ABr).

As suspeitas envolvendo o 
senador Flávio Bolsonaro (PSL-
-RJ) está entre os temas que 
dominam as conversas ocorridas 
durante o Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, mas que 
tem sido evitado pelo governo 
brasileiro. O ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, afi rmou que as acusa-
ções sobre movimentações 
fi nanceiras atípicas nas contas 
do ex-assessor do fi lho de Jair 
Bolsonaro, Fabrício Queiroz, 
devem ser “tratadas no Brasil”.

Já o irmão de Flávio, Eduardo 
Bolsonaro, não quis se pronun-
ciar sobre o caso e ressaltou 
que “não perderá tempo com 
isso”. Ele considerou como 
“lixo” a notícia de que o senador 

Flávio Bolsonaro é assunto 

evitado no Fórum de Davos.
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Os números são alarmantes: 
mais de meio milhão de brasi-
leiros foram assassinados na 
última década. Os dados e as 
notícias sobre mortes violentas 
difundiram o medo entre os 
brasileiros, especialmente nas 
periferias das grandes cidades, 
cuja população vive como se 
estivesse em uma zona de 
guerra. Como consequência, a 
segurança pública foi um dos 
pontos centrais das eleições de 
2018. Os eleitores apostaram 
em quem prometeu soluções 
para a insegurança, elegendo 
um expressivo número de inte-
grantes do sistema Judiciário, 
policiais e militares para cargos 
no Executivo e no Legislativo.

Mais um sinal da relevância 
do tema, pesquisa da XP Inves-
timentos e do Ipespe, divulgada 
em janeiro, revelou que 58% 
da população consideram que 
as primeiras medidas do Con-
gresso este ano devem tratar 
da segurança pública (reformas 
econômicas foram citadas por 
33% e iniciativas relativas a 
valores e costumes, por 5% dos 
entrevistados).

O Congresso Nacional vem debatendo medidas 
que preveem penas mais duras, difi culdade de 
progressão de pena e reduções de benefícios 
para presos, como o regime semiaberto ou prisão 
domiciliar. Esse é o caso do projeto apresentado 
por uma comissão de juristas, encabeçada pelo 
ministro do STF Alexandre de Moraes, que pre-
vê penas mais duras para o crime organizado e 
para as milícias. A proposta está sendo analisada 
simultaneamente por deputados e senadores.

Juntamente com a possibilidade de prisão de 
consumidores de maconha, o endurecimento 
das penas, além de atender ao clamor popular 
por mais segurança, vem contribuindo para a 
crescente população carcerária. A Ong Human 
Rights Watch estimou que, no fi nal de 2018, o 
número de presos no Brasil já passava de 840 mil, 
terceiro maior do mundo, atrás apenas daqueles 
dos Estados Unidos e da China.

Porém, o sistema carcerário nacional só tem 
capacidade para abrigar a metade dos atuais 

detentos. São menos de 400 mil vagas disponí-
veis e, como consequência, a superlotação leva 
a situação insalubres e até desumanas. Em 
muitos casos, presos recorrem ao Judiciário 
e são postos em liberdade sob o argumento 
de que as prisões violam direitos humanos 
básicos. As rebeliões são frequentes, como 
as que marcaram o país nos primeiros dias 
de 2017 e de 2018, que deixaram centenas 
de mortos. 

A falta de controle da Administração Pública 
sobre os presídios também fi ca nítida no fato de 
facções controlarem a criminalidade, especial-
mente o tráfi co de drogas, nas grandes cidades. 
Celulares entram nos presídios e servem como 
meio de comunicação entre o comando do crime, 
dentro das prisões, e os membros de suas quadri-
lhas que matam, queimam ônibus, sequestram e 
roubam bancos. A onda de violência que assola 
o Ceará desde o início do ano é exemplo dessa 
realidade (Ag.Senado).

Bolsonaro teme transição de 
poder não pacífi ca na Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro afi rmou que o governo brasileiro acompanha com “muita atenção” os 
desdobramentos da crise na Venezuela

O Brasil foi um dos primei-
ros países na América Latina 
a reconhecer Juan Guaidó 
como presidente interino da 
Venezuela. Em sua conta no 
Twitter, Bolsonaro, postou 
mensagem de apoio a Guaidó.  
Ao lado de líderes estran-
geiros, o presidente reiterou 
a colaboração brasileira ao 
governo recém-declarado. 
“O Brasil apoiará política e 
economicamente o proces-

so de transição para que a 
democracia e a paz social 
voltem à Venezuela”, disse na 
rede social. O Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil 
também divulgou comunica-
do sobre o reconhecimento 
de Guaidó.

O governo dos Estados 
Unidos se manifestou reco-
nhecendo Guaidó como presi-
dente da Venezuela. A decisão 
foi reforçada pelo presidente, 

Donald Trump, e pelo vice-
-presidente, Mike Pence, no 
Twitter. O secretário-geral da 
OEA, Luis Almagro, também 
reconheceu Guaidó e felicitou 
o deputado pelo juramento. 
Para Brasil, o Grupo de Lima, 
que reúne 14 países, e a OEA, 
o mandato é ilegítimo e a 
Assembleia Nacional Consti-
tuinte deve assumir o poder 
com a incumbência de pro-
mover novas eleições (ABr).

Juan Guaidó é o principal nome 
da oposição na Venezuela

deputado federal. Também 
integrou o Parlamento Latino-
-Americano (Parlatino).

No ano passado, Guaidó as-
sumiu como presidente da As-
sembleia Nacional Constituinte 
e líder da maioria de oposição. 
Formado em ciências e enge-
nharia industrial, Guaidó fez 

duas pós-graduações antes de 
assumir como representante 
da Faculdade de Engenharia 
perante o Conselho Geral de 
Representantes Estudantis 
(Cogres), membro do Presi-
dente de Honra e do Programa 
de Liderança universitária 
(ABr).

Flávio Bolsonaro é assunto evitado 
em Davos

da vereadora Marielle Franco.
Houve um temor da delegação 

brasileira de que a primeira 
crise da nova gestão ofuscasse 
a estreia internacional de Jair 
Bolsonaro. O Coaf identifi cou 
48 depósitos de R$ 2 mil em 
dinheiro vivo nas contas de 
Flávio entre junho e julho de 
2017. O senador eleito diz que o 
montante é fruto da venda de um 
apartamento no Rio de Janeiro. 
Além disso, Queiroz, que foi seu 
assessor na Alerj, movimentou 
R$ 7 milhões em três anos, valor 
incompatível com seu salário. 
O motorista, que até hoje não 
explicou as transações ao Mi-
nistério Público, disse na TV 
que ganhou dinheiro vendendo 
carros (ANSA).

empregou a mãe e esposa do 
ex-capitão da PM, Adriano Ma-
galhães da Nóbrega, que teve a 
prisão decretada por suspeita 
de comandar a milícia no Rio 
de Janeiro e de integrar o “Es-
critório do Crime”, quadrilha 
que estaria envolvida na morte 

País tem superlotação e falta de controle dos presídios

Propostas no Senado 
novas leis para a 

segurança pública
Como resposta a suas pro-

messas de campanha eleitoral, 
o presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro, editou 
decreto que fl exibiliza as exigên-
cias para aquisição de armas de 
fogo, em uma medida que aposta 
na defesa pessoal para garantir 
a segurança individual. Nesse 
sentido, quando voltar a se 
reunir, o Congresso encontrará 
diversas medidas que alteram o 
Estatuto do Desarmamento de 
forma a ampliar a liberação de 
posse e porte de armas.

Esse é apenas um dos aspec-
tos da segurança pública que 
já tem discussão acumulada 
no Congresso. Além do pacote 
de medidas aprovado em 2018, 
que inclui a criação do Sistema 
Único de Segurança Pública, 
os senadores já encontrarão a 
partir de fevereiro uma série de 
propostas em tramitação, além 
de dados reunidos por comis-
sões especiais, permanentes, 
CPIs e grupos de juristas que 
analisaram temas como o siste-
ma prisional e o Código Penal, 
cuja revisão geral já está em 
debate (Ag.Senado).

Proteção do patrimônio 
histórico e cultural

Projeto altera a Lei Rouanet para 
incentivar a proteção de museus, 
bibliotecas e arquivos brasileiros. A 
ideia é fazer com que mais pessoas 
físicas e jurídicas apliquem parcelas 
do imposto de renda no apoio direto 
a projetos culturais ou em contribui-
ções ao Fundo Nacional de Cultura, 
que já tem entre suas fi nalidades a 
preservação e a proteção do patri-
mônio cultural e histórico nacional.

O texto, do deputado Carlos 
Sampaio (PSDB-SP), destina 20% 
do total das doações e patrocínios 
a produções culturais para o apoio 
ou o patrocínio de projetos de pro-
teção aprovados pelo Ministério da 
Cultura. Incluem-se aí a construção, 
a formação, a organização, a manu-
tenção, a ampliação e o equipamento 
de museus, bibliotecas e arquivos e 
ainda a conservação e a restauração 
de prédios, monumentos e espaços 
naturais tombados pelo poder pú-
blico. Alternativamente, esses 20% 
poderão ser destinados ao Fundo 
Nacional de Cultura, com o mesmo 
objetivo. Com o projeto, Carlos Sam-
paio espera evitar episódios como o 
incêndio do Museu Nacional, no Rio 
de Janeiro, ocorrido em setembro de 
2018. O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado pelas 
comissões de Cultura; de Finanças e 
Tributação;e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).


