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Instituições, ideologia e interesses
na política externa de Dilma

Novidade
» estatal PDVSA estimulou
acordo entre o governo
venezuelano e o BNDES.
São favoráveis as
condições de
financiamento para a
construção da Refinaria
Abreu e Lima, em
Pernambuco. O Banco
Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social
amenizou nas garantias
e nas exigências para a
parceria.

IBGE
» Nada como uma
iniciativa bem
administrada para
favorecer o país. O
preço do alumínio é um
atrativo. Pessoas catam
latinhas no lixo, no
chão, na rua, nas festas.
Escolas estimulam a
garotada na coleta e
vendem o material para
trocar por
computadores. O Brasil
é campeão na
reciclagem do
alumínio: 91,5% das
embalagens são
reaproveitadas.

Omissão
» O que não adianta é
investir na
conscientização da
população para a
importância da
reciclagem e contratar
um serviço de limpeza
urbana que não
continua o trabalho e
mistura tudo novamente.

Dumping
» Técnicos atordoados,
noites sem dormir. As
negociações entre países
são estressantes e
desconhecidas de
grande parte da
população. O Brasil
merece reconhecimento.
A pressão na
Organização Mundial do
Comércio deu resultado.
Foi arbitrada a decisão
de que os Estados
Unidos mudem a
dinâmica do cálculo em
dumping. O suco de
laranja brasileiro
venceu.

Nacionalidade
italiana
» Marisa Letícia, esposa do
ex-presidente Lula da
Silva, não faz segredo.
Começando o governo,
requereu naturalidade
italiana. Na época disse
que desejava para os
filhos futuro mais
promissor. A qualquer
movimento poderá
deixar o Brasil.

PF
» Daniel Lorenz de
Azevedo, novo delegado
da Polícia Federal, é
especializado no
combate ao narcotráfico.
Integração das polícias e
serviço inteligente serão
as alavancas para o
desafio que enfrentará.

Mesma luta
» Comitiva de legisladores
norte-americanos chega
ao Brasil esta semana,
liderada pelo senador
John McCain. O objetivo
da viagem é discutir o
combate o tráfico de
drogas. Colômbia, Chile,
Panamá e México
também receberão a
visita.

OAB
» O Ministério Público do
Ceará abre o verbo
contra a prova da OAB. A
instituição é acusada de
irregularidades na
aplicação das provas. O
procurador Francisco
Macedo Filho disse que
o critério de correção
dos exames na segunda
fase não obedeceu às
exigências de praxe.

Boa
» Também de olho nos
cursos superiores, o
Ministério da Educação
já tem um relatório que
pode mudar a vida de
centenas de pessoas. A
supervisão trouxe
resultados estarrecedores
que podem respaldar o
fechamento de nove
cursos de direito em
universidades brasileiras.

“Plano de corte: pagar menos
impostos.”
Presidente Dilma Rousseff mira na classe média.

A frase que foi pronunciada

Economia
eTesouro
Michel Temer, como vice-presidente da República,

comentou divergência entre seu partido e o governo
Dilma Rousseff. Acrescentou Michel Temer, que o
PMDB votará salário mínimo compatível com as eco-
nomias a que o Tesouro está se dedicando. Haverá um
dado momento em que se conversará sobre isso, para
reajustar as coisas. Informou que o PMDB não vai vo-
tar contra o governo. O vice-presidente da República
disse que o seu partido concordou em adiar a monta-
gem do segundo escalão. De acordo com Temer, há
“açodamento generalizado na base. Não é do PMDB,
mas do conjunto”. Enfim, em entendimento, Temer fez
comque o partido entenda o projeto da presidente Dil-
ma Rousseff, a caminho do povo.

N
o cargo há poucos dias, a presi-
dente da República já enfrenta
sérias dificuldades políticas.
Embora se chame de políticas

as questões a serem solvidas, no fundo
nadamais são do que interesses mate-
riais não atendidos. Reduzem-se con-
clusivamente à disputa de mais espa-
ços políticos na partilha de cargos que
o governo tem a oferecer. O complica-
dor está no fato de a parte prejudicada
achar que temmais direito do que real-
mente possa ter. Em outras palavras, o
governo quer dar ao PMDBmuito me-
nos do que este acha que tem direito
no rateio dos cargos públicos da má-
quina governamental.
Os romanos desenvolveram notável

civilização na antiguidade. Construíram
um sistema jurídico que ultrapassou as
fronteiras de seus tempos. Muitos dos
institutos jurídicos por eles instituídos
estão hoje incorporados ao direito de
quase todos os povos do planeta. Para a
disciplina da vida em sociedade, diziam
que todos devem vivê-la honestamente,
não devendo ninguém se apropriar do
que é alheio. Cunharam, ainda, ao fim do
conceito, amáximadodar a cadaumoque é
seu, plasmada no original latino do suum
cuique tribuere. Certo, ademais, que essa é a
primeira lição que os estudantes de direito
aprendemna faculdade.
A expressão apoio político, tal como hoje

se a entende, tem definição principiológica
distinta das origens de concepção. No ideá-
rio de sua formulação histórica, para não fa-
larmal da praxe, nunca esteve implícita a re-
gra de compensação fisiológica; do toma lá,
medácá;doapoioemtrocadealgumacoisa.
O costume está arraigado na vida nacional
desde a descoberta dopaís, em1500.Na car-
ta de PeroVaz deCaminha endereçada ao rei
D.Manuel I, oVenturoso, consta pedido de
seusubscritorparaqueoreimandasse trazer
da Ilha de SãoTomé, onde se achava exilado,
para Lisboa, o seugenro JorgedeOsório.
D. Pedro I, após a Proclamação da Inde-

pendência, em 1822, acalmou adversários
compagasoficiais.Naépoca,aBahiaseman-
tinha fiel à coroa portuguesa e não se alinha-
va à causada Independência. Para suamaior
garantia, precisava nomear governador das

armasnaprovínciaalguémdesuaconfiança.
Fê-lo, assim,napessoadocomandante Igná-
cioLuísBandeiradeMelo,umsemianalfabe-
to que tinha fama de durão e correto. Para
quemudasse de lado, José Bonifácio, o todo-
poderosoministro deD. Pedro I, despachou
umemissário para a Bahia, como escopo de
suborná-lo com100contosde réis emouroe
prata, uma fortuna na época, oferecendo-
lhe, aindamais, o posto de tenente-coronel
doExércitobrasileiro.
Pobre, mas probo, o militar continuou

leal à sua pátria, como descreve Laurentino
Gomes, em seu livro 1822, da editora Nova
Fronteira. Nemmesmo o patriarca da Inde-
pendência fugiu ao estilo de tentar resolver
problemas dessa natureza com o dinheiro
dopovo.NoSegundoReinado, comD.Pedro
II, entraves políticos ocasionalmente eram
resolvidos segundo omesmo critério. O fato
se verificava commais constâncianas trocas
do gabinete parlamentar do imperador. Daí
para frente, após a Proclamação da Repúbli-
ca, em1889, a prática de fazer política como
emprego de favores do aparelho estatal se
enraizounos costumes políticos danação.

A troca de apoio eleitoral no país é
uma das questões mais nebulosas e
obscuras da história política da nação.
Tudo começa quando são negociados
os apoios para a formação das coliga-
ções partidárias. De regra, ninguém dá
apoio se não tiver alguma vantagemem
contrapartida. Veja-se o que sucedeu
com a aliança do PT com o PMDB nas
últimas eleições presidenciais. O presi-
dente peemedebista postulava ser vice-
presidente numa aliança com a candi-
data de Lula. As antigas idiossincrasias
com correligionários de importância
partidária foram desfeitas. Harmoniza-
do esse ladoda questão, tratou também
de harmonizar o flanco com o PT de
Lula. Em seguida, era só acabar de
montar as peças sobre os eixos para
que o carro pudesse rodar.
Toliceépensarqueasexigências feitas

pelo PMDB à presidente da República
possamgerar crise paralisante do Execu-
tivo.Tudovai senormalizar, comohãode
deduzir os que conhecem o partido. Se
não tiver omesmo número deministé-
rios que possuía no governopassado, co-

moquer, ou atémais, terá compensações ex-
tras gratificantes. Hámuita coisa que pode
ainda obter no curso das negociações. Opar-
tido bate os pés na pretensão dos cargos, co-
mooutrospartidosbateriamtambémosseus
se possuíssem as suasmesmas condições.
Tudo combase noprincípio do suumcuique
tribuere, dir-se-á. Tem o PMDBdireito por-
que o direito lhe pertence. Pode assim exigir
oscargosdogoverno,namedidaexatadonú-
mero e peso de seus parlamentares no Con-
gresso Nacional. A divisão deve obedecer à
regra de proporcionalidade. Direito que nas-
ce do apoiodadonas eleições passadas e que
vai valer atémais quandodas votações de in-
teressedogovernonoCongressoNacional.
Por mais que a praxe seja moralmente

aceita, não há como negar que causa arre-
pios aos estranhos da relação. No entanto,
não há dúvida de que o PMDB e até outros
partidos digam que o direito se funda em
ajustes eticamente lícitos; e que, conse-
quentemente, tem amesma fonte pura do
suum cuique tribuere. Ainda que os outros
teimememdizer que se trata de contrafação
damatriz batismal romana. Pouco importa.

P
osse de presidente é momento de
festa e confusão. Quando passar a
desarrumação inicial, o que fará o
governoDilmano campodapolítica

externa brasileira (PEB), justamente quando
o país parece ter chegado ao pontomáximo
de suaprojeção internacional?
Adefiniçãodasprioridades do governo—

edas estratégias e táticas preferidas para en-
frentá-las— dependerá das ideias da presi-
dente e de seus principais assessores. Além
disso, a nova PEB também será produto de
embates entre o Itamaraty e demaisministé-
rios, de pressões políticas e da influência de
organizações da sociedade organizada—
sindicatos, empresariado e associações civis.
Por fim, as instituições (regras, cultura e tra-
dição) imprimemumaforça inercial àsações
dos governos, cristalizada em regras escritas,
nas rotinas e nos valores viciados dos órgãos
públicos ena tradição (a tendência a resolver
novos problemas com soluções do passado).
Sem aferir aomenos esses três elementos,
qualquer análiseprospectivadaPEB sobDil-
ma será superficial ou ingênua.
A Constituição reserva primordialmente

ao Executivo a elaboração e a condução da
PEB. Por isso o Itamaraty assume umpapel
quasemonopolista na sua condução, o que
é facilitado por uma estrutura internamais
hierarquizada que a dos demaisministérios.
A rigidez institucional promove a continui-
dade de determinadas ideias (muitasmera-
mente retóricas), que são repetidas às vezes
em clara contradição com ações concretas
da nossa diplomacia. Exemplo é a defesa si-
multânea do desarmamento entre os povos
e da exportação de armas altamente letais,
como as bombas cluster fabricadas aqui.
Além disso, tais princípios pouco servem a
uma potência regional que quer participar
de negociações para equacionar os graves
conflitosmundiais. Éocasodadefesa retóri-
ca da não intervenção, dos direitos huma-
nos e da paz mundial. Todos são objetivos
louváveis, obviamente, mas impossíveis de

realizar plenamente quando se considera
que existem governos que agridem vizinhos
e outros que atentam contra os próprios ci-
dadãos. Diante de casos assim, o apelo a
bandeiras como a resolução não violenta de
conflitos é estratégia de avestruz.
Desde 2003 estruturou-se na Presidência

umoutro polo de formulação da PEB, o qual
rejeita alguns desses princípios tradicionais.
ApresidenteDilmaoptoupor reproduzir es-
se formato e reconduziu ao posto aquele
que tem representado a opinião da esquer-
dadoPTsobre temas internacionais. Issoéo
que explica, por exemplo, nosso envolvi-
mento emHonduras, anopassado.
Assim, a partemais significativa das dire-

trizes da PEB será ditada pelo o que pensam
a presidente, seu assessor internacional e o
ministro dasRelações Exteriores.Outrosmi-
nistérios também tentarão influenciá-la, es-
pecialmente em temas específicos. As nego-
ciações climáticas, por exemplo, envolvem
necessariamente Ciência & Tecnologia e
Meio Ambiente. Por fim, e ainda no plano
das ideias, verifica-se crescente engajamen-
to de organizações da sociedademobiliza-
das em torno de temas. Uma vezmais, o ca-
so do clima é exemplar: associações empre-
sariais e redes de cientistas tentam influen-
ciar as diretrizes da PEB que orientarão os
negociadores brasileiros.
Minha expectativa é que o Itamaraty siga

perdendo poder progressivamente na for-
mulação da PEB e na representação dos in-
teresses nacionais. Com vista a legitimar os
fundamentos da PEB, ele precisará ampliar
cada vez mais a participação de outros ór-
gãos da administração e de atores não go-
vernamentais no processo decisório e divi-
dir com outros atores a representação da
complexa teia de interesses dos brasileiros.
Há ainda que se levar emconta os grupos

econômicosquedesejamumaPEBcapazde
livrar-lhes de eventuais ameaças externas.
Empresas costumamdefender seu controle
domercado doméstico, em detrimento dos

consumidores. Poucaspressionamparaam-
pliar o acessoamercados estrangeiros epra-
ticamente nenhuma pela abertura da eco-
nomia às importações. Esse quadro de refe-
rência encaixa-se muito bem às preferên-
cias ideológicas de Dilma e da aliança PT-
PMDB e reforça minha expectativa de que
nossaeconomiacontinuarápoucoengajada
às dinâmicas virtuosas da globalização. Tu-
do indica que seguiremosmuito protegidos
e pouco competitivos quando comparados
à Índia e àChina, aos tigres asiáticos, aoMé-
xico e ao Chile (e, crescentemente, ao Peru e
à Colômbia). Um governo sem convicção li-
beral e que não sofre pressãomodernizante
da sociedade não adotará as reformas ne-
cessárias para crescermos de forma mais
sustentável e integrada à economia global.
Essa tem sido a tônica nos últimos 10 anos e
deve continuar nos próximos quatro.
Se é correto supor que continuarão a

existir conflitos entre órgãos governamen-
tais, empresas e sociedade civil em torno da
definição das prioridades da PEB, é eviden-
te que caberá à presidente arbitrar as dispu-
tas. E ela o fará considerando tanto fatores
objetivos quanto subjetivos. A tensão entre
tradição, pragmatismo e partidarismo ten-
derá a permanecer no núcleo de formula-
ção da PEB, reduzindo sua consistência
temporal, temática e geográfica.Mesmo as-
sim, é provável que semantenham (i) as op-
ções pela integração com os países menos
dinâmicos e menos democráticos da Amé-
rica do Sul; (ii) a tentativa de viabilizar
alianças com China, Índia, Rússia e África
do Sul (Bric, Ibas) para servir de contrapeso
à hegemonia dos Estados Unidos; e (iii) a
ideia de solidariedade com países pobres
que tem nos aproximado de ditaduras afri-
canas e mantido nosso eterno silêncio em
relação a Cuba. Alterações importantes à
vista parecemser opositivo distanciamento
do Irã e o arrefecimento do (des)propósito
deobter umassentopermanentenoConse-
lho de Segurança daONU.

Diferenças
circunstanciais

»MAURÍCIOCORRÊA
Advogado

As telefonistas daNovacap desencadearão uma campanha
reivindicatória de aumento salarial. A disposição de todas elas é a
de chegar até a greve, se for necessário. (Publicado em
26/3/1961)
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