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“Acabaram-se as crenças, morreram os partidos;
resta e predomina, em tudo e em todos, o interesse
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Ok, ok, fiquemos duas rodadas fora da mesa.
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O

Brasil está atravessando delicada situação econômico-financeira, derivada, entre outros fatores,
da escassez de recursos financeiros para investimentos em infraestrutura, fator fundamental
ao desenvolvimento socioeconômico do país, e
do elevado nível dos gastos públicos. Contribuiu para essa
situação a política econômica adotada pelo governo federal
na última década: em vez de incentivar a poupança interna,
fundamental às políticas socioeconômicas, induziu-se, especialmente por intermédio dos bancos públicos, que classes
da população de baixa renda se endividassem comprando
bens de consumo durável para pagamento a longo prazo.
Ao mesmo tempo, o governo criou programas subsidiados,
como o Minha Casa, Minha Vida e o Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), que, segundo noticiado na mídia,
sofreu um corte da ordem de R$ 27 bilhões em 2015.
À vista de um quadro de retorno lento, mas aparente
mente progressivo, da inflação e de retração das atividades
econômicas (gerando desemprego e elevação dos preços
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dos produtos básicos de consumo), o governo federal
submeteu ao Congresso Nacional um ajuste fiscal em torno
de R$ 69,9 bilhões. Por outro lado, na tentativa de retomar
o crescimento econômico, o governo espera motivar,
mediante novato pacote de concessões, investimentos
privados em setores da infraestrutura, certamente contando com a participação dos investidores estrangeiros,
que andam arredios – no 1º trimestre de 2015, o volume
de investimento estrangeiro direto (IED) foi 15,01% inferior
ao volume registrado no mesmo período de 2014.
Sem poupança interna, na última década as principais
alternativas do governo federal para financiar sua política
econômica foram: facilitar o ingresso na economia nacional
de recursos financeiros estrangeiros e o endividamento
público, mediante emissão de títulos de dívida. O ingresso
de recursos financeiros estrangeiros nem sempre contribui
para o desenvolvimento da economia nacional, pois parte
desse capital é direcionada a aplicações no mercado financeiro com fins especulativos.

abril • maio • junho 2015
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O Tema “Repatriamento de Bens e Direitos”

Em épocas de maior escassez de recursos financeiros
estrangeiros, retorna-se ao tema de, mediante lei especial,
viabilizar o “repatriamento” de bens e direitos possuídos
no exterior por contribuintes brasileiros, não declarados à
Receita Federal do Brasil, o que contribuiria para reforçar
a economia interna, tornando-a menos dependente do
capital estrangeiro. Na última década, tivemos três Projetos
de Lei sobre o tema em discussão no Congresso Nacional:
(a) o de nº 113/2003, de autoria do deputado Luciano de
Castro; (b) o de nº 5.228/2005, de autoria do deputado
José Mentor; e (c) o de nº 354/2009, de autoria do senador
Delcídio do Amaral. Este último foi bem visto pelo governo
federal diante da dificuldade que se fazia presente de captação de recursos estrangeiros; mas, no meio do caminho,
tal dificuldade deixou (transitoriamente, como se constata
hoje) de existir, e os Projetos de Lei acabaram arquivados
no Congresso Nacional. Segundo notícias recentes, o PL
do senador Delcídio Amaral estaria sendo desarquivado e
revisto, podendo retornar à pauta do dia.
Segundo estimativas recentes da organização independente britânica, Tax Justice Network, o total de capital financeiro (dinheiro, investido ou não em títulos e valores mobiliários,
imóveis e outros bens e direitos patrimoniais) possuído por
contribuintes brasileiros (pessoas físicas e jurídicas) no exterior e não declarados no Brasil supera US$ 500 bilhões. O
ingresso de apenas 10% desse capital financeiro (percentual
conservador, não otimista), representaria ingresso na economia nacional de divisas correspondentes quase ao valor total
de todos os acordos bilaterais recentemente celebrados entre
o Brasil e a China – US$ 53 bilhões, se todos os projetos forem
cumpridos. Ou, convertidos em reais (aproximadamente R$
155 bilhões), o equivalente a mais de duas vezes o valor total
do ajuste fiscal proposto pelo governo.
Posições Antagônicas sobre o Tema

O tema provoca controvérsias. É público e notório a
existência de correntes filosóficas e políticas antagônicas
quanto à instituição de regime legal, especial e transitório,
que induza à regularização de capital financeiro possuído no
exterior por contribuintes brasileiros e não declarado no Brasil.
22 poupança
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Para aqueles que integram a corrente contrária ao regime legal, lei sobre a matéria não se justificaria, em síntese,
porque: (a) significaria “premiar” aqueles que promoveram
“evasão de divisas” ou praticaram outra atividade criminosa, sem pagar tributos no país; (b) seria iníqua para com
aqueles que cumpriram e cumprem pontualmente com
suas obrigações tributárias, afrontando, nesse particular, o
princípio constitucional da isonomia; (c) não teria o caráter
ético que deve informar norma que conceda anistia.
Os oponentes ao projeto baseiam sua posição no
pressuposto de que o capital financeiro (dinheiro, títulos e
valores mobiliários, imóveis e outros bens e direitos patrimoniais) possuído no exterior por contribuinte brasileiro
tem por origem: (a) ato de sonegação fiscal (Lei nº 4.729,
de 1965); (b) crimes contra a ordem tributária, econômica e
o sistema financeiro nacional (Lei nº 8.137, de 1990); ou (c)
crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores
(Lei nº 9.613, de 1998, alterada pela Lei nº 12.683, de 2012).
Tal pressuposto, ou suposição, não é necessariamente
verdadeiro, denotando desconhecimento de situações em
que o capital financeiro mantido no exterior não decorreu
de ato lícito (tributário, financeiro, cambial ou penal) praticado no Brasil pelo titular do capital financeiro. É suficiente
expor algumas situações para demonstrar que é inconsistente a posição dos que são contrários à lei, fundados em
tais pressupostos e que a lei afrontaria o princípio constitucional da isonomia.
Uma situação é a de capital financeiro possuído por
contribuinte brasileiro no exterior que tem por fundamento
(ou origem) a própria legislação do imposto de renda. Na
delimitação da competência tributária de cada Estado, dois
critérios podem ser adotados: (a) o político, que sujeita ao
poder de tributação do Estado os rendimentos das pessoas
físicas e jurídicas que constituem elementos da sociedade
política, independentemente do local em que o rendimento
foi auferido – no país de sua residência ou domicílio, ou no
exterior; e (b) o territorial, que conduz à tributação apenas
da renda produzida no território nacional ou resultante de
atividade nele exercida.
O imposto de renda foi criado no Brasil pela Lei nº 4.625,
de 1922, que em relação aos contribuintes pessoas físicas e
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jurídicas, aqui residentes ou domiciliados, adotou o critério
político: o imposto incidia sobre “o conjunto dos rendimentos de qualquer origem” (art. 31). Esse regime não chegou a
ter aplicação prática, pois, antes de ser regulamentado, foi
alterado pela Lei nº 4.783, de 1923, que adotou o critério
territorial, ao dispor (art. 3º) que o imposto de renda recairia sobre rendimentos produzidos no país. E o Decreto nº
16.581, de 1924 (primeiro regulamento do imposto) dispôs
de modo geral que o imposto de renda somente incidia sobre os “rendimentos produzidos no território nacional” (art.
1º), acrescentando que estavam isentos “os rendimentos
produzidos fora do país” (art. 10, “a”).

N

ão cabe no escopo deste artigo exposição da evolução da legislação do imposto de renda ao longo do
século XX, mas é certo que durante longo período
a legislação não tributava rendimentos auferidos
no exercício ou prática de determinadas atividades por
contribuintes brasileiros no exterior (em outro sistema
jurídico-econômico), como se pode verificar das seguintes
disposições legais e regulamentares: artigo 18 da Lei nº
4.984, de 1925, artigos 25 e 38 do Decreto nº 17.389, de
1926; artigos 34 e 35 do Decreto-lei nº 4.178, de 1942;
artigo 35 do Decreto-lei nº 5.844, de 1943; artigo 63 da Lei
nº 4.506, de 1964 (última consolidação por lei da legislação
do imposto). É evidente que não constitui sonegação fiscal
a manutenção no exterior de rendimento lá auferido por
contribuinte brasileiro quando o rendimento estava ou
está isento de tributação no Brasil; e como o rendimento

INTELIGÊNCIA

foi recebido no exterior, menos ainda pode-se falar em
crime contra a ordem tributária, econômica ou o sistema
financeiro nacional, assim como não cabe invocar o princípio constitucional da isonomia ou falar-se em anistia fiscal.
Outra situação é a de pessoa física residente no Brasil
que tenha herdado capital financeiro (dinheiro, valores mobiliários, imóvel etc.) no exterior em razão do falecimento
de pessoa física residente no estrangeiro, onde, segundo a
lei local, processou-se o inventário, mas deixou de declarar
o capital financeiro herdado no Brasil. Nessa hipótese, o
capital financeiro não tem origem ilícita, e pode ser que o
herdeiro não tenha tido de mediado sua disponibilidade
econômica e/ou jurídica. Além disso, o princípio geral da
nossa legislação é que na sucessão causa mortis o capital
financeiro herdado não é sujeito à tributação pelo imposto
de renda brasileiro, quando inventariado pelo custo de
aquisição para o inventariado. Não se pode falar, em tal
situação, em sonegação fiscal, em crime contra a ordem
tributária, econômica ou o sistema financeiro nacional, em
afronta ao princípio constitucional da isonomia ou que lei
viabilize que a regularização do capital financeiro no Brasil
esteja concedendo anistia fiscal.
Uma última situação, entre outras que se poderia formular, é a de estrangeiro que transferiu domicílio para o Brasil,
deixando capital financeiro (dinheiro, valores mobiliários,
imóveis etc.) no seu país; e, ao aqui se instalar e passar a
exercer atividade ou função econômica, não incluiu aquele
capital financeiro na sua primeira (e nas subsequentes)
declaração de bens e direitos e/ou (dependendo da hi-

O total de capital financeiro
possuído por contribuintes
brasileiros no exterior e
não declarados no Brasil
supera US$ 500 bilhões
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pótese) deixou de registrá-lo no Banco Central do Brasil,
não seja por desconhecimento da nossa legislação. Em tal
situação, como existia no exterior antes da transferência da
residência, o capital financeiro não está sujeito à tributação
pelo imposto de renda brasileiro. Nesse caso, também não
de pode inferir que o capital financeiro que o estrangeiro
possui no exterior é fruto de ato ilícito praticado no Brasil.
Mas é lícito presumir que, decorridos alguns anos da transferência da sua residência para o Brasil, o titular do capital
financeiro tenha justo receio de declará-lo e se ver sujeito à
exigência de pagamento de imposto de renda e a suspeita
de prática de ato ilícito.
Esses exemplos têm um traço em comum: em nenhuma
das situações o capital financeiro existente no estrangeiro
resultou de remessa (ou de sua transferência) do Brasil
para o exterior, muito menos de ato tipificado como ilícito
no nosso ordenamento jurídico, praticado no Brasil.

O

s que defendem lei sobre a matéria justificam a
medida, em síntese, por que: (a) permitiria que
aqueles que no passado, receosos de terem “confiscada” parcela de seus patrimônios por planos
econômicos governamentais, como o Plano Collor, transferiram capital financeiro para sistemas jurídico-econômicos
mais seguros; (b) contribuiria para o desenvolvimento
econômico-social do país pela elevação de recursos disponíveis, de natureza mais permanente, no sistema financeiro
nacional, facilitando investimentos e acesso a crédito a
custos mais baixos; (c) reforçaria, com o ingresso de capital
financeiro (especialmente dinheiro), as reservas cambiais
líquidas brasileiras, reduzindo a dependência do país de
moedas estrangeiras; (d) propiciaria elevação da arrecadação tributária.
A primeira justificativa dos defensores da lei não nos
parece sólida. É evidente que a insegurança econômico-jurídica, que volta e meia se faz presente no país, certamente recordista em planos econômicos intervencionistas
(como os planos Cruzado, Bresser, Verão e Collor), induziram contribuintes brasileiros a transferirem parcela
de seus patrimônios para sistemas jurídico-econômicos
mais seguros. Em certos casos: (a) o meio adotado para
24 poupança
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transferência pode ter tipificado crime contra a ordem
tributária, econômica ou o sistema financeiro nacional; (b)
dependendo do sistema jurídico-econômico de seu destino, os rendimentos produzidos no exterior pela gestão
do capital financeiro não foram declarados e tributados
no Brasil, podendo tipificar sonegação fiscal. As demais
justificativas daqueles defensores bastam para que o tema
volte a se debatido.
Isenção e imparcialidade

Nota-se que o assunto é tratado por alguns sem isenção
ou imparcialidade, sem preocupação com a realidade de a
nação não ter capacidade financeira, suficientes recursos
internos próprios (ou poupança interna) para promover o
desenvolvimento socioeconômico do país sem depender,
conforme o momento com mais ou menos intensidade,
do capital estrangeiro. Parece-nos ser elevado o grau de
consenso de que o desenvolvimento socioeconômico do
país depende de volumosos investimentos de longo prazo,
especialmente em infraestrutura, saúde e educação, que
não podem ser atendidos apenas com recursos públicos
originados de arrecadação tributária, cujo elevado nível já
sufoca a classe média e desestimula o empresariado nacional. Portanto, o tema há que ser apreciado e debatido com
isenção e imparcialidade, colocando-se como prioridade o
interesse do país, da sociedade brasileira, de fortalecer a
nossa economia interna.
É evidente que há situações em que o capital financeiro
existente no exterior resultou de ou tem origem em ato
ilícito praticado no Brasil. Essa eventualidade não justifica
sua generalização, colocando-se no mesmo balaio todos
os capitais financeiros que domiciliados ou residentes no
Brasil possuam no estrangeiro, mesmo porque na prática
e na maioria das situações é difícil apurar e provar que o
capital financeiro resultou de ou tem origem em ato ilícito
praticado no Brasil. A instituição de regime legal indutor da
regularização de capital financeiro existente no exterior não
deve prender-se à presunção de que o capital financeiro
resulta de ato ilícito (tributário, cambial, financeiro ou penal)
praticado no Brasil, mas sim aos benefícios que poderão
advir para o país.
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Sinopse dos projetos de Lei nOS 113/2003, 5.228/2005 e 353/2009

Como já mencionado, na última década, sobre o tema
foram apresentados ao Congresso Nacional esses projetos de lei, cada qual regulando o tema do seu modo: em
comum, em todos eles a “repatriação” (termo, a nosso ver,
impróprio) está sujeita a pagamento de tributos a alíquotas
reduzidas. Os projetos deixam a desejar quanto à estrutura
do seu regime legal, ao uso impreciso de expressões, ao
procedimento de regularização patrimonial e à omissão
do tratamento fiscal de rendimentos futuros. A seguir,
sinopse de cada projeto, merecendo maiores observações
o de autoria do senador Delcídio do Amaral, não só por ser
o mais recente, mas por seu sistema de regularização de
bens e direitos e por subordinar demasiadamente a plena
eficácia da lei a atos regulamentares.
O projeto do deputado Luciano de Castro (nº 113/2003)
é o único que apenas permite a aplicação do seu regime a
capital financeiro possuído no exterior, não declarado no
Brasil, sob a condição do seu reingresso no país (pressupondo que o capital financeiro tenha sido remetido ou transferido do Brasil para o exterior). Utiliza a expressão “recursos
depositados”, o que autoriza concluir que o regime legal do
projeto apenas se aplica a dinheiro depositado em conta
bancária, embora outras espécies de capital financeiro
existente no exterior (como valores mobiliários ou imóveis)
pudessem ser vendidas pelo titular e o produto depositado
em conta bancária, para fim de sua regularização no Brasil.
A respeito daquele projeto de lei é suficiente destacar
os seguintes pontos ou aspectos: (a) o contribuinte brasileiro não está obrigado a declarar a origem dos recursos,
e a Receita Federal deve manter sigilo total da identidade
do contribuinte, sem conter regras que confira efetividade
ao sigilo e, portanto, segurança jurídica ao contribuinte – a
experiência mostra que são frequentes os vazamentos de
dados e informações fiscais; (b) não concede remissão e
anistia fiscais, nem anistia penal – apenas institui regime
especial de tributação (5%) pelo imposto de renda; (c) fixa
prazo de 180 dias, a partir da vigência da lei, para o contribuinte fazer a declaração, mas contém a impropriedade
(repetida nos outros projetos) de sujeitar a eficácia plena
do seu regime especial à regulamentação da lei pelo Poder
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Executivo, sem fixar prazo para ser expedida a regulamentação: o prazo de 180 dias pode, na prática, tornar-se exíguo
ou até transcorrer sem que o interessado saiba, por falta da
regulamentação, como exercer a opção pela regularização
patrimonial.
O projeto do deputado José Mentor (nº 5.228/2005)
contém os seguintes princípios: (a) contribuinte brasileiro
(pessoa física ou jurídica), aqui domiciliado, pode legalizar
ou repatriar “recursos depositados” no exterior, não declarados no Brasil, com anistia fiscal e extinção da “punibilidade dos crimes relacionados aos respectivos valores” – os
substantivos “recursos” e “valores” estão empregados como
sinônimos, e coloquialmente são usados quando nos referimos a dinheiro, valores mobiliários e títulos de crédito, o
que permite que a autoridade tributária brasileira interprete
que o regime do projeto não abrange a regularização (via
declaração e pagamento de imposto) de outras espécies
de capital financeiro, como imóvel, obra de artes, ouro ou
pedra preciosa; (b) o prazo para a opção pela declaração,
ou regularização, é de seis meses contados da publicação
da lei; (c) o repatriamento dos “valores” é efetivado por
depósito em estabelecimento bancário situado no Brasil,
e a legalização dar-se mediante informação do seu valor,
espécie e localidade onde se encontrem, segundo regulamentação conjunta baixada pelos Ministérios da Fazenda
e da Justiça em 90 dias – a demora na expedição da regulamentação pode reduzir até a metade o prazo de seis meses
para a legalização ou repatriação; (d) o imposto é devido à
alíquota de 3% “sobre os valores transferidos para agência
bancária situada no Brasil” (que efetivamente ingressarem
no país) e à alíquota de 6%, “sobre os valores mantidos no
exterior” – donde o efetivo ingresso dos “recursos” ou “valores” no sistema econômico nacional não é condição para
a regularização patrimonial; (e) seu regime é estendido à
hipótese de recursos que tiverem ingressado no país, antes
da promulgação da lei, mediante operação simulada de
empréstimo feito “com pessoa física ou jurídica localizada
em país com tributação favorecida” (paraísos fiscais); (f)
os “valores repatriados deverão permanecer aplicados no
Brasil pelo prazo de dois anos”, mas nenhuma restrição é
imposta à disponibilização dos “valores” mantidos no exteabril • maio • junho 2015

25

I N S I G H T

rior (legalizados com o pagamento de imposto à alíquota de
6%), o que não incentiva o repatriamento, ou seja, o efetivo
ingresso dos “recursos” ou “valores” na economia nacional;
(g) seu regime não se aplica às pessoas físicas que tenham
sido condenadas pela prática de diversos crimes, entre os
quais os crimes de tráfico de pessoas, órgãos e substâncias
entorpecentes ou drogas afins, contrabando ou tráfico de
armas, munições ou material destinado à sua produção,
terrorismos, extorsão mediante sequestro, contra a administração pública, a economia popular, o sistema financeiro
nacional e relação de consumo, e de responsabilidade e
improbidade administrativa.
O procedimento de repatriamento ou legalização da
capital financeiro mantido no exterior previsto tanto no
projeto do deputado Luciano de Castro quanto no do deputado José Mentor não assegura a não identificação do
contribuinte brasileiro e seu pleno sigilo fiscal, condição que,
a nosso ver, é essencial a eficácia do regime legal transitório:
mesmo aqueles que, nas situações no início formuladas,
possuem licitamente capital financeiro no exterior, não
declarados no Brasil, terão receio de terem sua identidade
exposta ao público pela mídia, o que sempre causa danos
morais e lança aos ventos suspeitas sobre sua conduta
como pessoa ativa e proba.
O projeto de lei do senador Delcídio do Amaral, que
estaria renascendo e sendo revisto, regula de forma mais
abrangente a matéria, com algumas inovações. Começa por
permitir que as pessoas físicas, residentes ou domiciliadas
no Brasil ou no exterior, introduzam alterações na sua De-

O projeto de lei do senador
Delcídio do Amaral regula
de forma mais abrangente
a matéria, com algumas
inovações
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claração de Bens e Direitos (que compõe a Declaração de
Ajuste Anual) para o fim de: (a) incluir bens e direitos possuídos no país, não declarados em exercícios fiscais anteriores; e (b) incluir bens e direitos possuídos no exterior, não
declarados em exercícios fiscais anteriores, assegurando
ao contribuinte pessoa física, nessa hipótese, (i) promover
a declaração diretamente em seu nome, (ii) efetuar a declaração por meio de instituição financeira sediada no Brasil
ou no exterior (na condição de seu agente fiduciário) e (iii)
internar ou não recursos mantidos no exterior.
No regime do projeto do senador Delcídio do Amaral, os
contribuintes pessoas físicas estão sujeitos a pagamento do
imposto de renda sobre o valor global dos bens e direitos
declarados, como tributação definitiva, em cota única com
desconto de 5% ou em até 10 parcelas mensais de igual
valor, mediante a aplicação das seguintes alíquotas: (a) 5%
sobre o valor global dos bens e direitos possuídos o Brasil;
e (b) 10% sobre o valor global dos bens e direitos possuídos
no exterior e não repatriados ou 5% se o contribuinte internar no país, parcial ou totalmente os recursos declarados.
Não vemos justificativa plausível para a diferenciação
de alíquotas entre bens e direitos possuídos no Brasil e no
exterior: a fixação de alíquota única se impõe porque norma
do projeto reduz as alíquotas à metade, se o contribuinte
pessoa física aplicar no mínimo 50% do valor dos bens e
direitos declarados em cotas de fundos de investimentos
destinados a aplicação de recursos em projetos de infraestrutura, habitação, agronegócios, inovação e pesquisa
científica e tecnológica, e em bônus ou títulos de dívida
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de emissão de companhias brasileiras ofertados nos mercados externos. Os fundos de investimentos devem estar
disciplinados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
e as cotas dos fundos organizados especificamente para
os propósitos da lei objeto do projeto somente podem ser
resgatadas após o decurso do prazo de dois anos da data
de aquisição, mas é admitida sua negociação no mercado
de valores mobiliários.
Em relação a essa redução e à aplicação em cotas de
fundos, cabem três observações. A primeira, é que a locução “bens e direitos” abrange todas as espécies de coisas,
materiais ou imateriais, (dinheiro, valores imobiliários,
imóveis, obras de artes, etc.) possuídos e declarados pelo
contribuinte, enquanto o substantivo “recursos”, quando
empregado por referência a uma aplicação financeira ou
investimento, como em cotas de fundo de investimentos,
a rigor significa dinheiro, ou disponibilidade financeira.
Parece inconteste que o projeto, ao dispor sobre aplicação
em fundos de investimentos, emprega aquele substantivo
no sentido de dinheiro (ou disponibilidade financeira) que
o contribuinte possua no país, tenha ou não o dinheiro
ingressado na economia nacional.
A segunda observação diz respeito à condição de subordinar a redução de alíquota se o contribuinte aplicar em
cotas de fundo de investimento no mínimo 50% do valor dos
bens e direitos declarados: certamente tal condição gerará
situação de injustiça fiscal, pois o “valor dos bens e direitos”
declarados por um contribuinte pode ser composto, por
exemplo, do valor de um imóvel possuído no exterior, que,
por definição, não pode ingressar na economia nacional; e
para se beneficiar daquela redução, de duas, uma: ou ele
terá que vender o imóvel, remetendo o produto da venda
para o Brasil, ou ele tem que ter suficiente disponibilidade
financeira no país para aplicar no mínimo 50% do valor
dos bens e direitos declarados, e se beneficiar da redução.
Já outro contribuinte, mais afortunado, pode valer-se
da redução sem necessidade de vender bem possuído no
exterior, e que lá queira que permaneça. A terceira observação é a regra segundo a qual as cotas dos fundos, embora
somente possam ser resgatadas após o decurso do prazo
de dois anos da data de aquisição, permite sua negociação
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no mercado de valores mobiliários. Admitir a negociação
antes do prazo de dois anos significa, de forma oblíqua,
elidir esse prazo, pois o contribuinte-investidor, embora
possa até negociar as cotas com deságio, provavelmente
encontrará aplicação financeira mais rentável que, considerado o valor do imposto de renda pago por ocasião da
regularização dos bens e direitos, justifique negociar as
cotas logo após sua aquisição.

E

m relação aos contribuintes pessoas jurídicas, o
projeto do senador Delcídio do Amaral dispõe que
esses contribuintes podem incluir na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais bens ou direitos
possuídos no Brasil ou no exterior, não computados na
determinação do lucro tributável e da contribuição social
em exercícios anteriores, mediante pagamento do imposto
à alíquota de 10% e da contribuição social sobre o lucro
líquido, à alíquota de 8%. O pagamento pode ser feito em
cota única com desconto de 5% ou em dez parcelas mensais
de igual valor.
O Projeto de Lei nº 354/2009 não contém disposição
sobre sigilo da identificação dos contribuintes e das informações ou dados fornecidos às autoridades administrativas. Contém os seguintes princípios relativos à segurança
jurídica dos contribuintes: (a) com base nas declarações
apresentadas pelos contribuintes pessoas físicas e jurídicas
não é permitido (i) contestar declarações apresentadas em
exercícios anteriores, nem instaurar processo de lançamento ex officio ou qualquer procedimento de natureza
administrativa ou judicial, por inexatidão ou falta de declaração de rendimentos, (ii) proceder lançamento de qualquer
espécie para cobrança de imposto de renda, contribuição
sobre o lucro líquido e demais tributos das pessoas jurídicas
ou (iii) aplicar penalidades de qualquer natureza, inclusive
multas de lançamento, juros moratórios ou compensatórios
e correção monetária; e (b) as informações e declarações
prestadas pelos contribuintes não têm valor probante em
processo ou procedimento, judicial ou administrativo, ressalvadas as matérias de direito da sucessão.
No plano penal, o projeto do senador Delcídio do Amaral extingue a punibilidade dos crimes (a) contra a ordem
abril • maio • junho 2015
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tributária, econômica e financeira, (b) contra a previdência
social, (c) de descaminho, (d) de falsidade material de documentos públicos e privados e (e) de falsidade ideológica.
Não extingue a punibilidade de crimes previstos no artigo
1º da Lei nº 9.613, de 1998, com exceção de crime contra
o sistema financeiro nacional. Aquele artigo foi alterado
pela Lei nº 12.682, de 2012, que eliminou a enumeração
dos crimes para tornar mais eficiente a persecução penal
dos crimes de lavagem de dinheiro, dando-lhe a seguinte
redação: “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente,
de infração penal”.

A

nosso ver, o aspecto de maior relevância daquele
projeto de lei é prever que, em relação a bens e
direitos possuídos no exterior, o contribuinte pode
efetuar a declaração por intermédio de instituição financeira sediada no Brasil ou o exterior, na condição de seu
agente fiduciário. A figura do agente fiduciário é essencial à
preservação do anonimato dos contribuintes, funcionando
as instituições financeiras como depositários de dados e
informações e representante dos contribuintes perante a
Receita Federal do Brasil, o Banco Central do Brasil e demais
órgãos públicos. Se o agente fiduciário estiver obrigado a
identificar o contribuinte e fornecer dados e informações,
sua função é inócua, sendo melhor que o contribuinte apresente a declaração diretamente em seu nome. Em vez de
regular as atribuições, os deveres e as responsabilidades
dos agentes fiduciários, o projeto confere competência ao
Conselho Monetário Nacional para estabelecer os critérios
e condições a serem observados pelos agentes fiduciários.
A Lei nº 9.613, de 1998 (que dispõe sobre “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores; a utilização do sistema financeiro na prevenção de atos ilícitos nela previstos,
e criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
– COAF), no Capítulo VI contém normas autoaplicáveis
sobre identificação de clientes e manutenção de registro,
que podem ser adequadas às peculiaridades do tema aqui
tratado, evitando que a plena eficácia da lei dependa de
atos regulamentares.
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Parece que vivemos sob a síndrome dos atos regulamentares, pois aquele Projeto de Lei também prescreve que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Banco Central do
Brasil instituirão normas regulamentares, nos âmbitos de
suas respectivas competências, sobre o procedimento a ser
adotado pelas instituições financeiras que atuarem como
agentes fiduciários. É incontestável a experiência adquirida
pelas instituições financeiras no controle de operações com
clientes, especialmente na adoção de exigências sobre origem de recursos financeiros, de modo a verificar indícios de
tentativa de lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas,
mesmo porque elas têm responsabilidade legal no exercício
das suas atividades.
O objetivo visado por projetos de leis como os aqui
comentados só serão atingidos se a lei, de caráter especial
e transitório, for ao máximo autoaplicável, dependendo,
quando muito, de um ou outro ato regulamentar sobre
pontos operacionais do sistema da lei que não seja possível
desde logo regular.
Considerações finais sobre projeto de lei sobre o tema

Julgamos oportunas quaisquer medidas que possam
contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do
Brasil, reforçando a economia interna e tornando o país
menos dependente do capital estrangeiro, e devem ser
debatidas com isenção e imparcialidade, sem influência
político-ideológica.
É condição essencial para que a lei atinja o objetivo visado que, observados os requisitos ou pressupostos nela
definidos, seu sistema propicie segurança quanto à não
identificação e à execração pública daqueles que vierem a
regularizar capital financeiro que possuem no exterior, não
declarado no Brasil.
Não se deve ter ilusão: o regime da lei especial não será
utilizado por quem possua US$ 100 mil ou mesmo US$
500 mil no exterior. Somente quem possua elevado capital
financeiro no exterior (seja dinheiro, valores mobiliários
ou outro bem ou direito patrimonial) é que poderá ter interesse em regularizá-los no Brasil, mediante pagamento
de tributos a alíquotas reduzidas, passando a sujeitá-los ao
nosso regime fiscal.
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Na nossa visão, projeto de lei sobre o tema deve instituir
regime legal, especial e transitório, apenas aplicável a capital
financeiro possuído por contribuinte brasileiro no exterior,
não declarado no Brasil. Não vemos justificativa para estender o regime especial a bens e direitos, ou capital financeiro,
que aqui estejam, embora não declarados à Receita Federal,
pois já integram o nosso sistema econômico. Se o objetivo
é reforçar a economia nacional, tornando-a menos dependente do capital estrangeiro, não há sentido em estender
o regime especial a bens ou direitos existentes no país, não
declarados. Com os controles atualmente existentes no
país, dos patrimônios dos contribuintes e das atividades
econômicas, é difícil imaginar como manter ocultos bens e
direitos no Brasil, pois, por exemplo: (a) imóveis, veículos,
aeronaves e embarcações são objetos de registros públicos
ou administrativos; (b) valores mobiliários e títulos de dívida
pública ou privada negociáveis no mercado são nominativos e, em geral, escriturais; (c) não é razoável admitir que
contribuinte mantenha fora do sistema financeiro nacional
dinheiro em espécie (quando a inflação reduz seu poder
de compra). Talvez apenas quem exerça atividade ilícita no
Brasil consiga manter ocultos bens e direitos no país, por
razões óbvias. Mas não há justificativa moral e jurídica para
que ele regularize os bens e direitos mediante pagamento
de imposto à alíquota reduzida.
Além disso, a lei especial deve ser: (a) restrita ao tema,
não tratando de matérias extravagantes, como reavaliação
de ativos por pessoas jurídicas domiciliadas no país ou
programa de recuperação fiscal, como consta do projeto
de lei do senador Delcídio do Amaral; e (b) autoaplicável,
dependendo ao mínimo de atos regulamentares, o que
propicia maior segurança jurídica e certamente gerará os
resultados esperados em menor prazo.
A lei especial deve ser sistemática e precisa quanto a
expressões (“recursos”, “valores”, “bens e direitos”) que
utilizar, fixando conceitos para facilitar sua interpretação
e aplicação. O legislador não deve se descuidar que a regularização patrimonial, mediante declaração no Brasil de
capital financeiro existente no exterior, terá futuros reflexos
tributários, especialmente em relação a espécies de capital
financeiro (como imóvel e investimentos financeiros) que
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não ingressarem no país, que poderão ser fonte de rendimentos que devam aqui ser tributados. Outro aspecto que
merece atenção é o valor pelo qual deverá ser declarada
cada espécie de capital financeiro, já que as alíquotas para
a regularização não devem ser elevadas, para não elidirem
os efeitos legais pretendidos.
Destacamos, a seguir, alguns aspectos que, em nosso
entender, devem nortear a elaboração de um projeto de
lei de regularização no Brasil de bens e direitos possuídos
no exterior por contribuinte brasileiro.
1. Bens e Direitos

Em finanças, a expressão capital financeiro abrange todas
as espécies de bens e direitos que integram o patrimônio do
titular, que têm valor financeiro, passível de ser convertido
em moeda; e enquanto mantido no patrimônio é fonte de
renda financeira. O conceito de bens e direitos abrange
coisas imóveis e móveis, materiais ou imateriais, conforme
classificações da nossa legislação civil. Portanto, a locução
“bens e direitos” compreende imóvel, obra de arte, moeda
corrente estrangeira, valores mobiliários, instrumentos
financeiros e direitos de crédito, coisificados ou não. Para
melhor sistematização, é conveniente que a lei especifique
num único dispositivo, conceituando como capital financeiro,
as espécies de bens e direitos passíveis de regularização.
2.  Determinação de Valor

Como, a rigor, os bens e direitos têm valor financeiro,
conversível em moeda, a lei deve estabelecer critérios de
determinação do valor financeiro pelo qual cada espécie de
bem ou direito poderá ser declarado, ou definir princípios
a serem observados pelos agentes fiduciários. Exemplificando: (a) define-se como valor financeiro o custo de
aquisição ou de troca (ou realização) do bem ou direito no
mercado do local onde ele está situado, prescrevendo regra
de conversão do valor financeiro em moeda estrangeira
para a moeda nacional; (b) na falta de documentação da
aquisição do bem ou direito: (i) se o bem ou direito não
é negociável em mercado aberto estrangeiro, o custo de
aquisição seria o valor de troca no mercado em que estiver
situado, determinado pelo agente fiduciário, com base ou
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não e avaliação por empresa especializada ou avaliador
judicial; (ii) tratando-se de valores mobiliários e investimentos financeiros negociados em mercado aberto, o custo de
aquisição seria o valor de troca ou resgate determinado por
instituição financeira brasileira (ou por filial, subsidiária ou
correspondente no exterior), habilitada a exercer a função
de agente fiduciário.
A questão sobre o valor pelo qual o bem ou direito pode
ser declarado é relevante porque as alíquotas do imposto de
renda incidente na regularização patrimonial são inferiores
às de ganho de capital auferidos no Brasil por pessoas físicas
e jurídicas: a omissão de regras a respeito incentivará, ou
permitirá, que se atribua valor superior ao custo de aquisição ou ao de mercado, ou real, pagando-se menos imposto
no momento da regularização, elidindo-se o pagamento de
imposto de renda sobre ganho de capital no país, caso o
bem ou direito seja alienado no futuro (p. ex.: contribuinte
brasileiro que possua imóvel no exterior, não declarado no
Brasil, cujo custo de aquisição ou valor de mercado é de US$
1 milhão, valendo-se da alíquota reduzida, declara o imóvel
por US$ 3 milhões, e pouco após a regularização vende o
imóvel pelo valor declarado, sem ganho de capital).
3. Agente Fiduciário

A figura do agente fiduciário nos procedimentos de
regularização de bens e direitos é fundamental, entre outros, para os seguintes fins: (a) verificar indícios se o capital
financeiro teve origem em remessa ilícita de dinheiro do
Brasil para o exterior (especialmente de recursos públicos),
em operação de lavagem de dinheiro, hipótese em que,
dependendo o regime penal da lei especial, não retornaria
ao país com vantagens fiscais; (b) evitar fraudes ou planejamento tributário que elida futura tributação no Brasil de
rendimentos produzidos por aplicações financeiras mantidas no exterior ou de ganho de capital; (c) assegurar pleno
sigilo da identificação e fiscal do contribuinte, mediante
adoção de código como meio de sua identificação, a ser
informado à Receita Federal. As atribuições, os direitos e
deveres dos agentes fiduciários, e os procedimentos que
deverão observar, devem ser preferencialmente regulados
pela lei, evitando-se que (a) a plena eficácia da lei fique
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sujeita a atos regulamentares e (b) a autoridade tributária
adote interpretação de norma ou princípio legal contrária
ao seu espírito e ao seu sentido no sistema da lei.
A função de agente fiduciário deve ser exercida exclusivamente por instituição que tenha sede ou filial (ou
subsidiária) no Brasil, e não por instituições financeiras
sediadas no exterior, pois estas não estão sujeitas à jurisdição brasileira. Como atualmente a maioria das instituições
financeiras brasileiras tem filial ou subsidiária no exterior,
ou lá mantém correspondente, elas têm como exercer as
atribuições que a lei lhes conferir.

O

s contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, não
estariam obrigados a valer-se de agente fiduciário,
podendo, como adiante referido, fazer a declaração em seu nome, o que reduziria a segurança
de qualquer espécie de sigilo. Aquele que se valesse de
agente fiduciário celebraria contrato específico com ele,
que passaria a controlar, por determinado prazo, a existência dos bens e direitos e o recolhimento de impostos
ou contribuições sociais incidentes sobre rendimentos
por eles produzidos, no Brasil ou no exterior. Os deveres
e direitos do agente fiduciário nas relações com o cliente,
sua responsabilidade civil e penal, a manutenção de sigilo
e a prestação de informações à Receita Federal do Brasil e/
ou ao BACEN são matérias que devem ser reguladas na lei,
inclusive para maior segurança jurídica dos contribuintes.

4. Fundos de Investimentos

Na linha do projeto de lei do senador Delcídio do Amaral,
faz sentido instituir redução à metade das alíquotas, se o
contribuinte brasileiro investir no mínimo 50% do valor
total do capital financeiro declarado em cotas de fundos
de investimento destinados à aplicação de recursos em
determinados projetos econômicos; a lei especial, segundo
critérios e definições sugeridas pelo Ministério da Fazenda,
poderia incentivar o direcionamento de recursos a projetos
e empreendimentos públicos ou privados, graduando sua
importância mediante fixação de alíquotas variáveis. Os
investimentos seriam feitos pelos contribuintes mediante
a aquisição de cotas de fundos de investimentos especial-
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mente constituídos pelos agentes fiduciários e vinculados à
lei especial. Medida dessa espécie certamente contribuiria
para assegurar o desenvolvimento a longo prazo de setores
da nossa economia, que mais necessitam de recursos para
a melhoria socioeconômica do país.
5. Ano-Calendário e Declaração Especial

Nos mencionados Projetos de Lei, inclusive no do senador Delcídio do Amaral, a regularização de bens e direitos é
feita: (a) por contribuinte pessoa física, mediante alterações
na Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste
Anual de exercício anterior (sem prever a hipótese de no
exercício anterior a pessoa física não ter apresentado declaração); e (b) por contribuinte pessoa jurídica, por meio da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais. E os projetos
fazem referência, para efeito do prazo para a regularização,
a ano-calendário anterior ao da sua proposição, na premissa
de que a aprovação dos projetos demandaria curto prazo no
âmbito do Congresso Nacional – o que não ocorre, exigindo
remendos nos projetos.
A nosso ver, melhor seria a instituição, pela Receita Federal do Brasil, de “Declaração Especial de Bens e Direitos”, que
seria preenchida e apresentada por meio do seu site na Web
pelo próprio contribuinte ou pelo agente fiduciário – caso
em que constaria o código que o agente fiduciário atribuir
ao contribuinte. A Lei regularia, de modo claro e preciso,
as situações em que o agente fiduciário estaria obrigado a
identificar seu cliente, de preferência ao COAF, e prescreveria
severas sanções à autoridade administrativa que quebrasse
os sigilos do contribuinte, sem autorização judicial.
Na “Declaração Especial de Bens e Direitos” (especialmente para pessoas físicas) constariam apenas a natureza
dos bens e direitos (com respectivos valores) objeto da
regularização patrimonial, evitando-se referência no projeto
de lei a ano-calendário e exercício financeiro da União. A
Receita Federal do Brasil teria 60 dias para instituir aquela
Declaração a contar da publicação da lei; e, instituída a
“Declaração Especial de Bens e Direitos”, passaria a fluir o
prazo para que os contribuintes brasileiros procedessem
à regularização patrimonial – na fixação desse prazo deve-se ter em consideração que a declaração de alguns bens e
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direitos existentes no exterior pode exigir razoável tempo
com atividades de recolhimento e análise de documentação
ou em avaliação no exterior.
No quadro próprio da Declaração de Ajuste Anual do
exercício financeiro da União relativo ao ano-calendário
no qual foi apresentada a “Declaração Especial de Bens e
Direitos”, o contribuinte pessoa física que declarou em seu
nome incluiria os bens e direitos regularizados, pelos valores declarados; se “Declaração Especial de Bens e Direitos”
foi apresentada por agente fiduciário, então indicaria, em
linha única, com referência ao número e data da lei especial:
(a) o valor total dos bens e direitos; (b) denominação e o
CNPJ da instituição financeira, seguida da expressão “do seu
agente fiduciário”, e o código que esta lhe conferiu e consta
da “Declaração Especial de Bens e Direitos”.
6. Declaração de Natureza Penal

O contribuinte deverá declarar, sob as penas da lei penal,
que os recursos financeiros com os quais adquiriu os bens e
direitos não resultaram de crime praticado no Brasil que a lei
especial não extingue a punibilidade. A declaração deverá ser
apresentada à Receita Federal do Brasil, se ele promover em
seu nome da regularização de bens e direitos; ou ao agente
fiduciário, se este tenha promovido a regularização.
Outros aspectos certamente hão de ser considerados
na elaboração de um projeto de lei que venha regular a
matéria, de modo a evitar nacionalizações patrimoniais
dolosas ou fraudulentas.
Consideramos que, apesar da ambiência institucional
não ser das mais favoráveis para a adoção do regime
transitório de regularização do patrimônio, tendo em vista
casos como Lava Jato e mensalão, é preciso perseverar para
que a iniciativa avance nos foros competentes. Para isso, é
fundamental o esforço didático de explicação das diferenças entre o lícito e o ilícito, no caso das divisas mantidas no
exterior. Separar o joio do trigo, não obstante sabendo que
é inevitável alguma fuligem. Mas as vantagens do reingresso
desse dinheiro para toda a sociedade são tantas que calam
qualquer generalização do particular.
ce@bulhoespedreira.adv.br
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Que culpa tem
José Bonifácio?
A política externa brasileira em três atos
Não falta quem pense que as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos sempre foram tensas.
No imaginário coletivo está cristalizada a ideia de que
jamais conseguimos nos libertar da tutela e do jugo do
Uncle Sam. O fato é que a centralidade dos Estados Unidos na política externa brasileira se inaugurou sob um
signo positivo: uma vez que o Brasil se tornava república,
era melhor que se aproximasse antes do bem-sucedido
exemplo dos americanos do norte do que o dos turbulentos vizinhos hispânicos. O Barão do Rio Branco levou
a culpa, mas a história dá a Joaquim o que é de Joaquim.
O “americanismo” é obra de Joaquim Nabuco. Quem
mandou designar um pessimista como primeiro embai-

xador do Brasil em Washington. Logo Nabuco fez valer
o dogma de que só a influência norte-americana poderia
nos salvar dos outros e – quem sabe? – de nós mesmos.
Nos anos 1960, tempos da chamada política externa independente, tivemos o atrevimento de que era possível
atirar para longe as cangalhas norte-americanas. De lá
para cá, e daqui para lá, o Brasil se tornou um pêndulo,
oscilando compulsivamente entre o Mercosul e a Alca. A
política externa brasileira não é recomendada para pacientes de labirintite. De todo o modo, seria a diplomacia
apenas o ofício de proclamar parceiros ou também a arte
de escolher adversários? Como disse certa vez Henry
Kissinger, até os paranóicos têm inimigos reais.
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Americanismo
da salvação
Elizeu Santiago
Internacionalista
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Joaquim Aurélio Barreto Nabuco

Didaticamente, o pensamento de

co é tradicionalmente retratado pela

de Araújo, doravante Nabuco, foi es-

Nabuco poderia ser divido em três

academia como “herói republicano”,

critor, parlamentar, historiador polí-

momentos: o abolicionista (década

“social democrata avant la lettre” e

tico, diplomata e, acima de tudo, pen-

de 1880), o monarquista (década de

precursor do pensamento social bra-

sador da condição do Brasil enquanto

1890) e o pan-americanista (década

sileiro (BONAFE, 2008; FREYRE,

nação, entre os lustros derradeiros do

de 1900) (LYNCH, 2012). A primei-

1977). Seria ainda o momento em que

Império e a alvorada da Primeira Re-

ra fase corresponderia “(à) década

o jovem Nabuco se lançaria à vida

pública. A importância e a vivacidade

de ouro” da sua produção intelectual

parlamentar como deputado por Per-

do conjunto de sua obra permanecem,

(NOGUEIRA, 2009), período que nos

nambuco.

ainda hoje, atuais para a compreensão

trará obras como O abolicionismo

No entanto, sua vida parlamentar

da nacionalidade e da formação do

(1883), A campanha abolicionista do

seria prematuramente interrompi-

Estado brasileiro, assim como para o

Recife (1885) e O erro do imperador

da em razão do golpe de 1889. Nem

pensamento internacional do Brasil.

(1886) (NOGUEIRA). Nela, Nabu-

mesmo o apoio popular recebido com
abril • maio • junho 2015
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o lançamento de seu nome à Consti-

e o da autorreflexão sobre o conjunto

tas fases da vida de Joaquim Nabuco,

tuinte de 1890 – à sua revelia, a pro-

de sua obra. Escreveria sua biografia,

analisando os mais variados objetos

pósito – o impediu de incorrer em um

Minha formação, em 1901 e Pensées

em sua trajetória. Interessa-nos, no

autoexílio que o afastaria por quase

detachées et souvenirs, em 1906.

entanto, neste trabalho, a análise do

uma década do serviço público. Nessa

Acrescentaríamos ainda um quar-

pensamento internacional de Nabuco,

nova fase, teríamos um Nabuco nos-

to momento ao pensamento de Na-

mais precisamente o papel internacio-

tálgico dos anos de estabilidade e de

buco, tradicionalmente negligenciado

nal desempenhado pelos Estados Uni-

civismo experimentados durante o

pelo baixo teor político e historiográ-

dos em sua imaginação política.

reinado de Pedro II. A nostalgia do

fico, aquela década de formação que

Império se traduzirá no clássico da

antecederia ao período abolicionista.

Universalismo, Estética e Política

historiografia política brasileira, Um

Nesse período, que coincide com o seu

Internacional

estadista do Império (1893), biogra-

aparecimento na vida pública, flertava

Em linhas gerais, poder-se-ia

fia do seu pai, o senador e ministro

com a literatura e a diplomacia. En-

argumentar que entre os anos 1870

da Justiça Nabuco de Araújo. Carac-

volver-se-ia em polêmicas discussões

e 1880, as percepções de mundo de

terizado por um momento de grande

nas páginas d’O Globo com José de

Nabuco apreenderiam da Inglaterra

produção enquanto escritor, o perío-

Alencar, e dialogaria ao longo da dé-

a excelência do modelo político; da

do ainda nos traria Resposta às men-

cada com nomes como os de Machado

França, o ideal estético artístico; dos

sagens de Recife e de Nazaré (1890),

de Assis, Rui Barbosa e Oliveira Lima

Estados Unidos, a incógnita que po-

Por que continuo a ser monarquista

(MARTINS, 2010). Ademais, o pri-

deria transformar-se no que haveria

(1890), Balmaceda (1895), A inter-

meiro contato com o exterior se daria

de mais avançado; e da América Es-

venção estrangeira na Revolta de

entre 1873 e 1874, um grand tour pela

panhola, o exemplo a ser evitado1.

1893 (1895) e O dever dos monar-

Itália, França, Suíça e Inglaterra.

Progressivamente a partir da

Na diplomacia, seria nomeado

década de 1890, essas percepções se

A terceira fase marcaria o reen-

attaché, primeiro em Washington e

alterariam, frutos da emergência dos

contro de Nabuco com a política. A

depois em Londres, respectivamente

Estados Unidos no sistema interna-

reaproximação se daria após o acei-

em 1876 e 1877. Além de uma série

cional, da republicanização do Brasil

te do convite de Campos Sales para

de contribuições à imprensa nacio-

e do crescente ímpeto imperialista

defender os interesses brasileiros na

nal, escreveria Camões e os Lusíadas

europeu. A visão de mundo que de-

Questão do Pirara, em 1898. Três

(1872); Le droit du meurtre (1872),

tinha dos Estados Unidos passará

anos após, se tornaria ministro em

L’Amour est Dieu – poesias líricas

por uma considerável reavaliação

Londres e em 1905 assumiria a pri-

(1874) e L’Option (1875) – romance de

positiva. A França seguirá em seu

meira embaixada brasileira, em Wa-

sabor corneliano sobre a disputa entre

imaginário como o ideal estético das

shington. Encontraria na diplomacia

França e Alemanha pela Alsácia. As

artes. A Inglaterra, antes exemplo in-

a condição de coexistência entre seus

memórias dessa década de formação o

questionável de civilização e paixão

valores monárquicos e patrióticos

acompanhariam por toda a vida. Não à

da vida adulta de Nabuco, perderá

com o desejo do retorno à política e à

toa, a ela é conferida o maior número

parte do espaço para os Estados Uni-

vida europeia. Veríamos Nabuco em

de páginas em seus diários pessoais:

dos, quer pela frustação pessoal em

um novo momento de sua produção

aproximadamente metade das 3.600.

torno da questão do Pirara e do novo

quistas (1895).

intelectual, aquela da defesa intransi-

Ao longo das últimas décadas,

lugar social de onde falava, quer pela

gente do pan-americanismo monro-

uma série de trabalhos virtuosos fo-

agressiva política externa inglesa e

ísta, do reencontro com a fé católica

ram produzidos sobre as mais distin-

pelos contundentes progressos da so-

36 yankees, come back

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

ciedade norte-americana. A América

Após essa primeira experiência

A despeito de sua conhecida luta pelo

Latina seguirá ocupando lugar subor-

internacional, Nabuco teria o seu se-

abolicionismo, via na moderação e na

dinado no pensamento internacional

gundo contato com o exterior entre

conciliação entre monarquia e refor-

do autor, a despeito de reconhecer

1876 e 1877. Será adido primeiro na

mas sociais o caminho a ser seguido.

que “As revoluções vêm-se tornando

legação em Washington e depois em

Ao seu ver, as reformas que de-

mais raras na América Latina (NA-

Londres. Consta desse período a sua

fendia internamente deveriam ser o

BUCO, 2010B, p. 555)”.

admiração pelo conservadorismo de

produto da conscientização das elites,

A primeira viagem internacional

Thiers, conhecido monarquista fran-

ancorada por modificações legislativas

de Nabuco seria realizada entre agos-

cês que, ao assumir a presidência

impostas pelo Parlamento. Para ele,

to de 1873 e setembro de 1874. Foram

francesa após a queda do Terceiro

“a escravidão não há de ser suprimida

“cinco meses em Paris, três na Itália,

Império, instala um republicanismo

no Brasil por uma guerra servil, muito

um mês no lago de Genebra, um mês

conservador. Em Nabuco, o efeito so-

menos por insurreições ou atentados

em Londres, um mês em Fontaineble-

bre a atitude de Thiers foi “dar uma

locais”, mas deverá vir acompanhada

au (NABUCO, 2010A, p. 13)”. O perí-

grande prova experimental de que a

de “uma lei que tenha os requisitos,

odo coincidiria com a retirada dos

forma de governo não é uma questão

externos e internos de todas as outras”

últimos soldados das tropas alemãs

teórica, porém prática, relativa, de

(NABUCO, 2010A, p. 12).

de território francês e da instalação

tempo e de situação, o que em rela-

Durante as décadas de 1870 e

da Terceira República, fatos acompa-

ção ao Brasil era um poderoso alento

1880, se dedicaria ainda à vida lite-

nhados com entusiasmo por Nabuco.

para a minha predileção monárquica”

rária. Enquanto escritor e jornalista,

Sobre Paris, sentiu-a como “a paixão

(NABUCO, 2010A, p. 16).

as imagens apreendidas das relações

cosmopolita dominante em redor de
nós” (NABUCO, 2010A, p. 23).

Igualmente deste período é a ad-

internacionais influenciariam no seu

miração de Nabuco pelo primeiro-

ideal estético e no conteúdo de suas

No entanto, seria Londres que

-ministro liberal inglês, William Gla-

obras. Exemplo disso é a produção

amaria “acima de todas as outras coi-

dstone, a quem se reportaria como

de três livros escritos em francês,

sas e lugares”. Ao conhecê-la, disse

“a mais nobre figura deste século (O

segundo idioma de Nabuco: uma de

sentir um “desejo de sempre viver lá”

PAIZ, 1887)”. Será justamente desse

versos líricos, um romance sobre a

(NABUCO, 2006, p. 17). E de fato foi

lado do Canal da Mancha que encon-

disputa entre França e Alemanha pela

a cidade onde mais tempo viveu fora

trará inspiração para a defesa do mo-

Alsácia e uma resposta em prosa ro-

do Brasil: o equivalente a um terço

narquismo parlamentar no Brasil de

mântica à obra de Alexandre Dumas

da sua vida adulta. Apesar de certa

anos mais tarde. Será ainda graças à

Filho, L’Homme Femme. A escrita de

aproximação com o republicanismo

influência inglesa que ele se tornaria

Nabuco, sobretudo aquela de seu diá-

durante os anos universitários em

monárquico “de razão e de sentimen-

rio pessoal, “empregaria com desusa-

São Paulo e Recife, as percepções

to” e veria na monarquia parlamentar

da frequência [...] vocábulos e expres-

apreendidas do cenário político inglês

“a mais elevada das formas de gover-

sões francesas” (MELLO, 2006, p. 23).

e francês o aproximariam do regime

no” (NABUCO, 2010A, p. 29).

Não faltariam, no entanto, críti-

monárquico. Segundo Nabuco, “de

Os exemplos de moderação de

cas a Nabuco pela preferência confe-

diversos modos a minha primeira ida

Thiers e Gladstone seriam acompa-

rida ao idioma francês em sua década

à Europa influiu para enfraquecer as

nhados por Nabuco ao longo das dé-

de formação. Para ele, “notre langue

tendências republicanas que eu por-

cadas seguintes. Jamais se deixaria

est un cercle encore trop étroit” (NA-

ventura tivesse, e fortificar as monár-

seduzir pelo discurso revolucionário

BUCO, 1886, p. 63 apud DRUMOND,

quicas” (NABUCO, 2010A, p. 12).

de José do Patrocínio ou Luiz Gama.

2009) e “o meu drama com ser franabril • maio • junho 2015

37

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

cês, de procedência, de motivo sen-

sob a influência do liberalismo in-

da humanidade (Idem)”. Enquanto a

timental, elevava-se, como compo-

glês, como se militasse às ordens

primeira já havia passado por suces-

sição literária, acima do espírito de

de Gladstone; esse é em substân-

sivos testes de resistência e supera-

nacionalidade, visava à unidade da

cia o resultado de minha educação

ção ao longo da história, o segundo

justiça, do direito, do ideal entre as

política: sou um liberal inglês –

“não foi experimentado nas mesmas

nações” (NABUCO, 2010A, p. 21). Por

com afinidades radicais, mas com

condições que os outros, que são go-

outro lado, seria justamente ao final

aderências whigs – no Parlamento

vernos armados e em constante vigia

da década de 1870 que ele iniciaria

brasileiro; esse modo de definir-me

pelo risco de coalizões estrangeiras”

a sua preparação política com vistas

será exato até o fim, porque o lib-

(NABUCO, 2010A, p. 40).

às eleições parlamentares, o que, de

eralismo inglês, gladstoniano, ma-

Não descartava, ademais, a ma-

certa forma, fez com que se utilizasse

caulayano, perdurará sempre, será

nutenção do isolacionismo na políti-

do universalismo da língua francesa

a vassalagem irresgatável do meu

ca exterior americana levado a cabo

para a propagação de seus ideais abo-

temperamento

desde o fim da Guerra de Secessão,

licionistas no mundo ocidental.

política (NABUCO, 2010A, p. 47).

ou

sensibilidade

De Portugal, o jovem Nabuco nu-

tampouco um eventual conflito bélico com o militarismo europeu. Como

triria uma profunda admiração pela

A visão de mundo de Nabuco

que antevendo os acontecimentos de

obra de Camões, paixão que será car-

dava conta para a existência de duas

1914-1918, supôs que “entre o mili-

regada por toda a vida. Enquanto di-

grandes nações no continente ameri-

tarismo europeu e a democracia de-

plomata, na última fase de sua vida,

cano. Ao sul, fruto da herança monár-

sarmada dos Estados Unidos pode

seria comum a menção em discursos

quica portuguesa, o Estado brasileiro

um dia rebentar um conflito que hoje

a trechos de obras do escritor portu-

obtivera êxito na consecução da or-

parece quase um paradoxo figurar”

guês, assim como a realização de con-

dem e da estabilidade institucional. A

(Idem).

ferências sobre sua obra em universi-

liberdade tampouco havia sido sacri-

A conhecida posição pan-ame-

dades americanas. Diz-se ainda que

ficada. Ao norte, descendente direto

ricanista do autor só começaria a

Nabuco foi o introdutor dos estudos

da tradição anglo-saxã europeia, “um

aflorar ao final de sua década monar-

camonianos no país, o que lhe valeu

país que caminha para ser, se já não é,

quista, após o recrudescimento do

o título de “fundador da Camonologia

o mais rico, o mais forte, o mais bem

imperialismo europeu verificado pos-

no Brasil” (SALLES, 2002, p. 52 apud

aparelhado do mundo” (NABUCO,

teriormente ao Congresso de Berlim,

DRUMOND, 2009).

2010, p. 35).

em 1885. Até lá, sua postura fora a

a

Embora reconhecesse a emer-

de denúncia frente à política externa

percepção do modelo civilizacional

gência internacional do gigante do

agressiva levada a cabo por Washing-

inglês como o moralmente mais ele-

norte, a missão dos Estados Unidos

ton. A esse propósito, já em Balma-

vado e o da monarquia parlamentar

na história lhe parecia ainda “a mais

ceda manifestaria preocupação com

como forma mais alta de governo o

absoluta incógnita” (NABUCO, 2010,

a soberania brasileira, mormente nos

acompanharia por muitos anos. Em

p. 41). Para ele, seria “possível que a

territórios amazônicos. Com a derro-

verdade, sentia-se como herdeiro da

civilização americana viesse um dia a

ta na Questão do Pirara, sofrida em

tradição liberal inglesa. Em suas pró-

ser mais grandiosa do que qualquer

disputa com a Inglaterra, passaria a

prias palavras:

uma que o mundo conheceu, mas eu

criticar os imperialismos inglês e ale-

Já

enquanto

parlamentar,

consideraria perigoso, por enquan-

mão e a olhar para os Estados Unidos

Com efeito, quando entro para a

to, renunciar a Europa nos Estados

como a garantia de proteção frente

Câmara, estou tão inteiramente

Unidos a tarefa de levar a cabo a obra

aos ímpetos imperialistas do Velho
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Mundo. Se esteticamente a Europa

emergência material, não veria a Eu-

sua autobiografia que façam menção

seguiria na vanguarda mundial, em

ropa como polo decadente. Antes,

a esses países.

termos diplomáticos o Brasil deveria

acreditava que “por muitos séculos

Para se ter ideia, em Minha for-

aprofundar cada vez mais o relacio-

a Europa e a América conduzirão o

mação, simplesmente não existem

namento com o gigante do norte.

mundo, unidas.” Por um lado, a lide-

relatos de caráter político que façam

Nabuco progressivamente pas-

rança intelectual ainda repousava no

menção a qualquer um dos países la-

saria a admirar os valores e a consti-

Velho Mundo, enquanto as melho-

tino-americanos. A distância mantida

tuição da nação norte-americana. A

rias da condição humana, por outro,

dos assuntos inerentes à América Es-

apreensão da realidade já não mais

encontravam nos Estados Unidos

panhola foi fenômeno compartilhado

seria condizente com aquela dos anos

a vanguarda mundial (NABUCO,

entre as elites do Império e mesmo

de attaché em Washington. O mundo

2010B, p. 546).

da República Velha, exceção feita às

havia mudado e aquela nação emergi-

Se o ideal cívico norte-americano

negociações de fronteiras ou na ocor-

do como um dos novos polos de poder

era o exemplo a ser seguido, o exem-

rência de conflitos com o Brasil (BE-

mundial. Em palestras proferidas em

plo do caos, da instabilidade e do cau-

THELL, 2009).

universidades americanas na década

dilhismo das repúblicas espanholas

Lynch sugere a compreensão do

de 1900, reconheceria o valor das cin-

era aquele para ser evitado. Assim

pensamento de Nabuco “a partir de

co maiores contribuições norte-ame-

como a maior parte dos escritores e

padrões ideais marcados por forte

ricanas ao mundo.

intelectuais brasileiros de seu tem-

apelo estético e moral, mas também

Destacaria, em primeiro lugar,

po, Nabuco não se identificava com a

pelo imperativo de compreender a

a imigração, “a maior força na civi-

América Espanhola. Raros são os re-

realidade por intermédio de um faro

lização atual e é, sem dúvida, força

latos em seus diários e até mesmo em

sociológico” (LYNCH, 2012, p. 5). De-

americana”; Em seguida, a democra-

corrente do idealismo político de Na-

cia americana, “novidade genuína”.

buco, “civilização e barbárie, liberalis-

Nabuco identificaria nos Estados

mo e tirania, monarquia e república,

Unidos a origem da verdadeira de-

parlamentarismo e presidencialismo,

mocracia, “esta [...] distintamente

Europa e América [...]” seriam binô-

americana” (NABUCO, 2010B, p.

mios que refletiriam a visão de mun-

539-540). Ressaltaria ainda a “igual-

do do autor (LYNCH, 2012, p. 6).

dade de condições sociais entre todas

Será na década monarquista que

as classes da nação”, um sistema de

Nabuco dedicará maior espaço em

educação livre de todo o convencio-

sua produção às percepções oriundas

nalismo e a prevalência “do respeito

das repúblicas vizinhas. No entanto,

a mulher [..] em oposição a tendência geral”. Os Estados Unidos dos
anos 1900 eram, pois, a personificação dos ideais liberais ansiados por
Nabuco a toda a civilização humana
(NABUCO, 2010B, p. 540).
No entanto, a despeito de reconhecer as virtudes cívicas desse país,
assim como a sua impressionante

Nabuco
progressivamente
passaria a
admirar os valores
e a constituição
da nação norte americana

a visão negativa dessas repúblicas se
manteria intocada. Descreveria aqueles países como “um mosaico de fraude, de anarquia, de militarismo e de
revolução”, percepção que luzias e saquaremas compartilhariam ao longo
do século XIX (NABUCO, 2006).
Meses após o golpe de 1889, criticaria, entre outros motivos, o novo
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regime “por proceder ao transplante

formação do arcabouço institucional

não? As respostas viriam do estudo

de uma instituição exótica, a Repúbli-

estatal. O Estado deveria ser entendi-

sistemático e comparado da constru-

ca, que, na América Latina, fatalmente

do como um conjunto de instituições

ção do Estado-nação nos dois países.

desandaria em caudilhismo, separatis-

variáveis ao longo do tempo. Socie-

No Brasil, a construção do Esta-

mo, guerra civil (NABUCO, 1891 apud

dades liberais, onde o espírito cívico

do estaria diretamente relacionada

ALONSO, 2011). No Brasil recém-

estivesse disseminado, gerariam Esta-

à presença dos Braganças em solos

-republicano, temeu que o país desan-

dos liberais. A sociedade, consequen-

brasileiros. A Monarquia atuaria

dasse para a desordem, a guerra civil

temente, deveria ser entendida não

como um força centrípeta que impe-

e a tirania. Por anos, viu o seu temor

como a soma da massa populacional

diria o desmembramento do país à

se materializar. Afastou-se da política

em determinado território, mas como

semelhança dos vizinhos hispânicos.

voluntariamente. Com a progressiva

aqueles indivíduos que, enquanto de-

Ao desembarcar em 1808, Dom João

consolidação da República e a melho-

tentores de direitos cívicos, se viam

VI encontraria um imenso território,

ra no ambiente político, no entanto,

na possibilidade de exercê-los e influir

irregularmente povoado e completa-

aderiria ao novo regime. Reconhece-

na vida política. Era, pois, a sociedade

mente ausente de uma sociedade mi-

ria que, com o golpe de 1889, o Brasil

que deveria compor a nação. E a nação

nimamente organizada.

adentrara ao que ele primeiro denomi-

daria forma ao Estado (LYNCH, 2012).

Na ausência de nação que mol-

O estudo do desenvolvimento da

dasse o Estado, caberia à Coroa, em

nação e do Estado brasileiros é feito

primeiro lugar, forjar a emergência

tinente que o ideal prático deveria ser

pelo autor nas páginas de Balmace-

de um Estado que impedisse o esfa-

buscado. Nas relações internacionais,

da, trabalho escrito no torvelinho dos

celamento daquilo que se sonhava, se

em tempos de desconfiança com as

anos 1890. Na obra, Nabuco buscará

tornar um Império nos trópicos. Em

práticas imperialistas europeias e

entendimento para dois episódios que

segundo lugar, construir-se-ia a pró-

fraqueza no estado geral do país, Wa-

marcariam a história do continente

pria nação. Era, pois, um Império que

shington emergiria como o ponto car-

sul-americano. No Chile, raro exem-

viria de cima. Seriam as suas elites as

deal a ser vislumbrado. A despeito de

plo de república virtuosa no conti-

responsáveis pela criação da nação.

sugerir uma maior aproximação entre

nente, o presidente eleito Balmaceda

Durante o reinado de Pedro II,

o continente e de incentivar a realiza-

resistiria ao processo de parlamenta-

o Brasil experimentaria um dos mo-

ção de estudos históricos comparados

rização do país; aumentaria as suas

mentos de maior estabilidade e liber-

entre essas nações, a América Latina

atribuições de forma inconstitucional

dade políticas vistas na história do

seguiria sem um lugar especial no

e se tornaria um ditador. No Brasil, a

país. Nas palavras de Nabuco, o Brasil

pensamento internacional de Nabuco

Monarquia – principal responsável

seria “exemplo solitário, na América

(NABUCO, 2003, p. 20-21).

pela manutenção das liberdades indi-

Latina, de governo próprio guiado

viduais – seria deposta mediante um

pelo liberalismo” (NABUCO, 2010, p.

Uma Civilização para as Américas: O

golpe de Estado e o país mergulharia

525). Nas repúblicas vizinhas, na au-

Americanismo Enquanto Antídoto aos

em uma república militarista.

sência de uma força centralizadora,

nou, no país, de América Latina.
Entretanto, seria ao norte do con-

Males Antiliberais

Ora, se Brasil e Chile seriam os

de um aparato estatal consolidado e

O pensamento político de Nabuco

únicos dois exemplos de ordem e es-

de uma nacionalidade forjada, aque-

consagrou a busca pelos ideais liberais

tabilidade na América Latina ao lon-

les países mais se pareceriam a “um

como a meta última a ser alcançada.

go do século XIX, indaga-nos Nabu-

mosaico de fraude, de anarquia, de

Seu raciocínio pressupunha ser a evo-

co, por que o primeiro logrou resistir

militarismo e de revolução” (NABU-

lução da sociedade a responsável pela

à tirania de um ditador e o segundo

CO, 1949 apud BETHELL, 2010).
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Para Nabuco, a experiência liberal

no Chile, pelo contrário, a sociedade

também nesse momento que a recon-

que o Brasil experimentara ao longo

pode conter o governo, dentro de cer-

versão de Nabuco ao catolicismo deve

do Segundo Reinado não fora fruto de

tos limites extremos. Se tivemos a li-

ainda ser compreendida. Ao cientifi-

uma ampla sociedade civil articulada.

berdade na monarquia, foi só porque

cismo intransigente e às teses sistemá-

A liberdade política tampouco viera da

o poder se continha a si mesmo” (NA-

ticas positivistas da jovem República,

contenção por parte dessa sociedade

BUCO, 2003, p. 166).

o cristianismo seria entendido como

aos demais poderes constitutivos do

No Chile, a sociedade imporia

uma das fontes filosóficas do liberalis-

Estado. Fora a Monarquia, consubs-

resistência aos ímpetos ditatoriais

mo e, portanto, antipodal às crenças

tanciada no Poder Moderador, a ga-

do presidente Balmaceda. No Brasil,

do positivismo da situação.

rantidora das liberdades experimen-

uma vez extinta a Monarquia, a au-

Para que a República aqui mate-

tadas. Tal liberdade vivenciada “foi só

sência de um poder a se contrapor

rializasse os nobres valores da coisa

porque o poder se continha a si mes-

aos excessos do executivo nos levaria

pública e do civismo, seria necessário

mo. Isso era devido à elevada consci-

à ditadura militar de um lado e à inér-

a emergência de um ambiente propí-

ência nacional, que por herança, edu-

cia política da população do outro.

cio ao desenvolvimento de tais valo-

cação e seleção histórica, os soberanos

Lá, a liberdade era garantida por uma

res. Nabuco vislumbrará formas de

modernos quase todos encarnam”

nação forte, verdadeiramente liberal.

uma nova aclimatação do liberalismo,

(NABUCO, 2003, p. 166).

Aqui, por um governo virtuoso que a

agora em ambiente político distinto

Nos demais países hispânicos,

garantira de forma artificial, uma vez

daqueles experimentados nos anos

no entanto, na ausência de um poder

que a sociedade ainda não havia se

dourados imperiais. Nasce, a partir

constitutivo superior que tutelasse a

aclimatado ao liberalismo.

de então, em seu pensamento, preo-

construção do Estado-nação ou de

“Os chilenos não fariam facilmen-

cupações de caráter normativo acerca

uma sociedade civil que se contrapu-

te o que nós fizemos”, diria. “Destruir

do melhor arranjo institucional a ser

sesse aos excessos de poder do Execu-

um governo que tem dado os mais ad-

adotado.

tivo, cairiam esses países prostrados

miráveis resultados para pôr em lugar

Constatada a ausência de civis-

diante da guerra civil, da ditadura e

dele uma mera teoria, é ausência de

mo na recém-instaurada ditadura

da desordem. Exceção no continen-

senso prático” (NABUCO, 2003, p.

militarista, quais seriam os antídotos

te feita apenas a Estados Unidos e

162). Se no Chile fora a resistência da

aos males antiliberais? De que forma

Chile – exemplos bem-sucedidos da

sociedade a determinante para impor

poderíamos desenvolver aqui uma

construção de uma sociedade civil ar-

freios a Balmaceda, no Brasil, recém-

consciência liberal que viabilizasse a

ticulada, capazes de se contrapor aos

-republicano mas destituído de espí-

construção de uma nação verdadei-

excessos do Executivo; e do Império

rito da coisa púbica, a ausência de tal

ramente dotada do espírito da coisa

do Brasil, onde a sociedade sofria de

sociedade poderia levar o país à sub-

pública sem abrir mão da manuten-

hipertrofia, mas o Estado, mantido

missão do despotismo militar.

ção da ordem? O pensamento de Na-

desde cima pelas mãos apartidárias

É nesse contexto de caos e guerra

buco, em Balmaceda, prescreveria

de um Imperador ilustrado, garanti-

civil que defenderá a restauração

três remédios constitucionais a serem

ria as liberdades.

monárquica, entendida como o melhor

alcançados no jogo político da arena

As palavras de Nabuco são ilus-

arranjo político capaz de garantir um

doméstica.

trativas. “É natural a hipertrofia do

ambiente político estável e apto a dar

O primeiro dos remédios, comum

poder nas sociedades onde ele não

prosseguimento às reformas sociais

a todos os países latino-americanos,

encontra nada que o possa limitar.” O

na sociedade brasileira iniciadas com

partiria da prevalência de um recei-

Brasil, diria ele, “era e é uma destas;

as leis abolicionistas no Império. É

tuário constitucional de procedência
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liberal. Proceder-se-ia à promoção

do Sul precisa é de um extenso Poder

direção das massas por meio da rea-

dos valores liberais – “esclarecimen-

Moderador, um Poder que exerça a

lização de reformas socioeducativas

to, capacidade, moralidade, civismo,

função arbitral entre partidos intran-

inclusivas, amplamente defendidas

tolerância, abertura à democracia”

sigentes” (NABUCO, 2003, p. 154).

em O abolicionismo.

(LYNCH, 2011, p. 7) – mediante o seu

Dessa forma, a sociedade repre-

A coerência no pensamento de

expresso cumprimento constitucio-

sentada no Parlamento indicaria o

Nabuco transbordaria à sua face ex-

nal. Caberia à elite intelectual de cada

chefe do governo, seus ministros e

terna. Em Washington, veria o cres-

país a defesa e a promoção de tais va-

demais funcionários. Atuaria ainda

cente poder internacional dos EUA

lores frente às tendências despóticas

como o poder legislativo de excelên-

como importante mecanismo conti-

do meio antiliberal.

cia. Ao Poder Moderador, seriam in-

nental de defesa aos ímpetos impe-

A essa aristocracia, uma espécie

cumbidas as funções de chefe de Es-

rialistas europeus. A emergente força

de “Liga Liberal” continental deveria

tado e árbitro imparcial das disputas

do “ímã suspenso no Capitólio” seria,

ser forjada com o objetivo de propiciar

no seio do Parlamento. Parlamento e

a seu ver, fundamental na consecução

a difusão desses valores. Na medida

Poder Moderador restringiriam, mu-

dos interesses nacionais e na luta pela

em que tal elite dispunha do poder

tuamente, os excessos de poder um do

propagação do liberalismo no conti-

político, seria ela a grande responsá-

outro. Inicialmente, ademais, compe-

nente (NABUCO, 2010).

vel por dar continuidade às reformas

tiria à elite ilustrada a promoção de

E de que forma a aproximação

sociopolíticas iniciadas no Império.

um ambiente liberal a se propagar na

dos Estados Unidos atuaria como um

Elas deveriam estar representadas

remédio no combate ao antilibera-

em um Parlamento virtuoso, espelho

lismo? Mediante a criação de “uma

das elites ilustradas; parlamentaris-

opinião comum a toda a América”

mo este que representaria o segundo

(NABUCO, 2010, p. 556). A emergên-

dos remédios constitucionais.

cia de uma opinião pública continen-

O terceiro dos antídotos, o Po-

tal viria a atuar em conjunto com as

der Moderador, deveria vir receita-

Conferências Pan-Americanas e com

do concomitantemente ao anterior,

“o pertencer à União das Repúblicas

o parlamentarismo federalista. As

Americanas (NABUCO, 2010, idem).

elites representadas no Parlamento

A liderança do processo estaria

conduziriam os rumos da nação, por

nas mãos dos Estados Unidos, única

meio da formação de gabinetes e da
atuação legislativa. Por outro lado, o
Poder Moderador seria aquela entidade apartidária e responsável pela
contenção dos excessos do Parlamento e ao mesmo tempo pela política de
longo termo a ser levada a cabo no
país. Nas palavras do próprio Nabuco, “Não há mais bela ficção no Direito Constitucional do que a que imaginou Benjamin Constant com o seu
Poder Moderador. O que a América
42 yankees, come back

Curiosamente,
Nabuco e
Rio Branco
demonstrariam
sérias oposições
à aproximação
com os Estados
Unidos na
década de 1890

república com capacidade moral e
material para conduzir o empreendi
mento. Em palestra proferida na
Universidade de Wisconsin, confir
maria a importância daquela nação
no processo: “sentimos grande ufania
em reconhecer nos filhos de Wa
shington os modeladores da nossa
civilização

americana”

(NABUCO,

2010, p. 547).
A criação de uma opinião pública continental em conjunto com a
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criação de uma União das Repúblicas

a simpatia da opinião pública norte-

crever [...]. Expus-lhe (a Eduardo Pra-

Americanas combateria o antilibera-

-americana e o apoio da Casa Branca

do), porém, por vezes as linhas gerais

lismo de duas formas: por meio do

em um momento de dificuldades com

e disse-lhe que desejava que alguém o

polimento das instituições políticas

a alocação do café no mercado mun-

fizesse” (NABUCO, 1949, p. 81).

dos Estados e da constrição moral

dial e uma série de negociações de

que sofreriam eventuais governantes

fronteira com os vizinhos.

No entanto, anos mais tarde, diria
ao diplomata e amigo Graça Aranha

tirânicos. A constituição da Corte de

Da aproximação com os Esta-

que “um livrinho (A ilusão america-

Cartago entre países da América Cen-

dos Unidos, potência emergente e já

na) que nos faz muito mal, entretém

tral – primeiro tribunal permanente

maior comprador do principal produ-

no espírito público a desconfiança

de Direito Internacional no mundo –

to de exportação brasileiro, Nabuco

contra este país [os Estados Unidos],

e a crescente expectativa em torno do

veria a possibilidade da consubstan-

nosso único aliado possível” (NABU-

desenvolvimento institucional do sis-

ciação de uma espécie de estrutura

CO, 1949, p. 235). A Rui Barbosa,

tema interamericano de nações cor-

normativa a incidir sobre a atuação

por conta da Conferência de Haia de

roborava as expectativas de Nabuco.

despótica dos próprios governos na-

1907, se manifestaria contrariamen-

cionais. A doutrina Monroe, dessa

te ao posicionamento oficial adotado

Uma opinião pública comum a

forma, atenderia aos interesses bra-

pelo governo brasileiro de aliança

toda a América poderia polir até o

sileiros de duas formas: a primeira,

com os vizinhos sul-americanos. Ao

máximo de perfeição as instituições

atuando como defesa à soberania

amigo e ex-governador de Pernam-

políticas de todos os Estados ameri-

nacional; a segunda, coibindo a sus-

buco, Alexandre Barbosa Lima, con-

canos, mas essa opinião geral ainda

pensão dos direitos individuais leva-

fidenciaria que “[...] por bem ou por

está em formação. [...] Quando essa

dos a cabo por governos arbitrários.

mal, não há escolha para nenhuma
nação da América Latina ... [E] na

opinião alcançar sua maioridade, o
pertencer à União das Repúblicas

Da Denúncia à Salvação

América (quando não fosse por ou-

Americanas, será, para todas es-

Curiosamente, Nabuco e Rio

tra causa, pela exceção da língua, que

tas, sinônimo de imunidade, não só

Branco – dois dos grandes defenso-

nos isola do resto da Ibero-América,

contra a conquista estrangeira, mas

res da política americanista nos anos

como separa Portugal da Espanha),

também contra a arbitrariedade

1910 –, demonstrariam sérias oposi-

não podemos hesitar entre os Estados

dos próprios governos e a suspen-

ções à aproximação com os Estados

Unidos e a América Espanhola” (NA-

são das liberdades públicas ou in-

Unidos na década de 1890. Em 1896,

BUCO, 1949, p. 300).

dividuais (NABUCO, 2010, p. 556).

Rio Branco expressaria em carta: “Eu

Ao nosso ver, duas são as razões

prefiro que o Brasil estreite as suas re-

que explicariam tais inflexões em

À primeira vista, a sua atuação

lações com a Europa a vê-lo lançar-se

pouco menos de dez anos. O primeiro

diplomática poderia parecer um tan-

nos braços dos Estados Unidos” (RIO

ponto a ser levado em consideração

to quanto ingênua ou mesmo utópica.

BRANCO, 1896, apud BETHELL,

faz menção à distinção do lugar social

Uma leitura atenta aos seus diários e

2010). Nabuco, por seu turno, no

e preferências pessoais dos atores no

às cartas enviadas a amigos e colegas

mesmo ano, elogiaria A ilusão ameri-

momento da análise dos discursos.

de trabalho, no entanto, seriam úteis

cana, livro de bolso dos nacionalistas

Em 1896, Nabuco era escritor radica-

para retirar os excessos verificados

brasileiros escrito por Eduardo Prado,

do no Rio de Janeiro e se encontra-

em seus discursos diplomáticos, dis-

que condenava o imperialismo ameri-

va ausente da política nacional. Em

cursos, diga-se de passagem, “para

cano: “A ilusão americana era o livro

1905, era o embaixador em Washing-

americano ver”. Era preciso ganhar

que eu tantas vezes lhe disse que ia es-

ton encarregado de estreitar os laços
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com aquele país. Em 1896, Rio Bran-

ro. Não da república, entendida en-

ração da Monarquia – esta, entendida

co era ministro plenipotenciário em

quanto a promotora última da coisa

como melhor arranjo institucional na

Berlim, enquanto em 1904, ministro

pública. Mas do formato de república

tarefa de promover o espírito público

das Relações Exteriores. Inicialmen-

caudilhesca, desordeira e oposta aos

no país e garantir a ordem –, o ameri-

te relutantes em aderir às regras do

valores cívicos que aqui teve lugar.

canismo em seu pensamento deve, ao

novo regime, sobretudo Nabuco, aca-

Sobre os episódios de novembro de

nosso ver, ser compreendido enquan-

bariam por tornar-se colaboradores

1889, o filho de Rio Branco diria ter se

to possibilidade de se garantir o auto-

e, curiosamente, suas obras legitima-

tratado “o golpe mais rude que meu

governo com liberalismo. Em tempos

riam o regime pelo qual não demons-

pai sofreu em toda a sua existência”

em que as intervenções estrangeiras e

travam simpatia ideológica.

(RIO BRANCO, 1942, apud LYNCH,

os excessos ditatoriais eram fatos cor-

2012B, p. 12).

riqueiros na região, a salvação mais

Em segundo lugar, a ditadura
militar que nos anos 1890 sucederia

Se em um primeiro momento a

a virtuosa monarquia representava

retórica de denúncia aos excessos do

a antípoda do pensamento liberal de

imperialismo norte-americano estive-

Nabuco. Foi este pensador um seve-

ram presentes no discurso de Nabu-

ro crítico do regime militar brasilei-

co, findadas as esperanças de restau-

uma vez viria do alto.
O autor é mestre em relações internacionais
pela PUC-RJ e doutorando em ciência política
pelo IESP-UERJ
elizeusantiago@hotmail.com

nota de rodapé
1. Diria dos Estados Unidos em Minha formação: “A sua missão na história é ainda a mais absoluta incógnita. Se ele desaparecesse de repente, não se
pode dizer o que é que a humanidade perderia de essencial, que raio se apagaria do espírito humano; não é ainda como se tivesse desaparecido a França,
a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, a Espanha.” In NABUCO, Joaquim. Minha formação. Ministério da Cultura. Fundação Biblioteca Nacional, Departamento Nacional do Livro, 2010, p. 41.
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A nova cooperação
bilateral entre Brasil e EUA:

dois pra lá,
dois pra cá
Sabrina Evangelista Medeiros
Historiadora
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Quatro meses depois da reação

de um documentário com apoio da

esses acordos trilaterais não preveem

combinada ao terremoto no Haiti

missão brasileira no Haiti e registrei

igual participação de todos os atores,

– em janeiro de 2010 – foi assinado

um Haiti distinto daquele de um mês

mas a ação de dois deles combinada

o chamado DCA (Defense Coopera-

depois da saída da nossa equipe.

em benefício de um terceiro.

tion Agreement), entre o Brasil e os

A conjuntura de hierarquias so-

O tema dos desastres naturais

Estados Unidos, por parte de Robert

brepostas e diferentes doutrinas mili-

tem sido objeto de boas manobras di-

Gates e de Nelson Jobim (na ocasião,

tares poderiam ter sido objeto de crise

plomáticas para acentuar a coopera-

respectivamente, Secretário de Defe-

entre Brasil e Estados Unidos quando

ção entre países das Américas quan-

sa dos Estados Unidos e Ministro de

do terremoto no Haiti, mas acabou

do regimes políticos e compromissos

Defesa do Brasil). Naquele momento,

absorvida como um experimento de

de outra espécie não têm o mesmo

a necessidade de ajuda sobrepôs o

cooperação em desastres naturais,

apelo cooperativo que temas como

complexo arranjo da missão de esta-

pauta cada vez mais relevante nas

as catástrofes humanitárias. A partir

bilização da ONU no Haiti (MINUS-

organizações regionais. Esse movi-

delas, uma série de princípios foram

TAH) onde preponderava o Brasil no

mento de bilateralidade, na verdade,

sendo organizados, tais como incen-

Comando da Missão e por meio da

tem na ação trilateral a consolidação

tivos e projetos de desenvolvimento

maior tropa em solo. Eu participava

de projetos que beneficiam terceiros;

sustentável e a criação de protoco-
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los comuns no âmbito tanto da OEA

maior evidência, em que a política ex-

argumento que valida o comentário

como também na esfera sub-regional

terna se vê influenciada por preceitos

é qualificado pela visibilidade de um

do SICA (Sistema de la Integraci-

de ordem cada vez mais técnica, em-

grande volume de iniciativas parale-

ón Centroamericana), da UNASUL

bora mais sujeitos à gestão executiva

las como o caminho possível em di-

(União de Nações Sul-americanas),

do que em tempos de alargada auto-

reção ao fortalecimento da confiança

e do Grupo do Rio – absorvido pro-

nomia do Itamaraty.

e da autonomia. E isso ainda está de

gressivamente pela CELAC (Comuni-

Não se quer dizer, contudo, que

acordo com a tradição pragmática de

dade dos Estados Latino-americanos

sejam esses acordos competitivos

sua política externa, embora reverbe-

e Caribenhos).

com a conjuntura de acordos multila-

re de variadas formas, consolidando

Brasil–Estados

terais, uma vez que podem ser parte

agendas variadas. Um exemplo disso

Unidos no evento do terremoto no

inexorável da viabilidade dos acor-

são os BRICS, que de uma “jogada do

Haiti é um dos indicadores de que

dos multilaterais. Nesse ambiente,

economista-chefe do Goldman Sachs

protocolos e acordos bilaterais têm

durante os últimos anos, o Brasil foi

passou a ser um Banco”, em que pese

maiores chances de serem adminis-

ampliando consideravelmente sua

as diferenças institucionais e políti-

trados do que aqueles de âmbito mul-

margem de parcerias bilaterais e,

cas entre parceiros, mas com alinha-

tilateral, cujas medidas de concilia-

mesmo com uma agenda intensa de

mento consolidado pela convergência

ção e consenso são mais difíceis de se

acordos multilaterais – entre os paí-

econômica como alternativa aos Es-

coordenar, inclusive, em meio à uma

ses emergentes ou os acordos regio-

tados Unidos e ao Consenso de Wa-

missão da ONU. Também tem como

nais – os arranjos têm sido mais apli-

shington. Até a criação do Banco dos

significado que a política externa do

cáveis quando há um limite de atores

BRICS, em 2014, os seus integrantes

Brasil não se apresenta da mesma

envolvidos. O que nos demonstram

eram responsáveis por pouco mais

forma que antes: depois de inaugura-

os últimos anos de lentidão quanto

de 10% das cotas como países votan-

do um período distinto e pela primei-

ao avanço institucional em algumas

tes no FMI, por exemplo, o que tem

ra vez voltado à integração regional e

matérias em regimes multilaterais é

muito menor expressão do que suas

à aproximação com o eixo de coope-

que acordos bilaterais ou trilaterais

respectivas populações e pujança eco-

ração sul-sul, não se pode mais criar

garantem maior efeito e podem ser

nômica.

uma agenda de política externa à luz

a via possível da implementação de

Ocorre que o papel conciliador

dos Estados Unidos ou União Euro-

agendas complexas. Por outro lado,

de conflitos internacionais de maior

peia em detrimento das demais par-

também um número maior desses

grandeza não coube ainda ao Brasil,

cerias já inauguradas e estabelecidas.

acordos pode ampliar as opções com-

embora a robustez desejada tenha

Embora reconheça que esses projetos

parativas, em especial, aumentando

sido em parte alcançada, tanto pelo

estejam mais ou menos favorecidos

também a competição em benefício

PIB quanto pela conquista de melho-

por escolhas políticas gerais (cuja di-

de melhores e mais vantajosas parce-

res índices sociais.1 Redimensionando

cotomia foi visível entre os períodos

rias do que antes.

o seu lugar na diplomacia internacio-

A

cooperação

do presidente Fernando Henrique

Um amigo acadêmico português

nal, o Brasil foi mais capaz de esta-

Cardoso e presidentes Lula/Dilma

me disse que ressentia que o Bra-

belecer compromissos diplomáticos

Roussef), eles também fazem parte de

sil estivesse abandonando o modelo

que tinham constituídos objetivos co-

uma dinâmica complexa que aponta

plural e conciliador de sua política

operativos, de larga escala, técnicos.

hoje para uma diversidade maior en-

externa em troca de um modelo in-

Note-se que essa diplomacia neode-

tre potenciais parceiros. O pragma-

dividualista, concretizado puramen-

senvolvimentista2 tem como enfoque

tismo na política externa tem ainda

te pelos seus interesses nacionais. O

a cooperação técnica, o alastramento
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de sua influência, a abertura de canais

namento de um ator como o Brasil no

faço uma (auto-)crítica. Estudos de

aos exportadores brasileiros, o avanço

sistema internacional.

política externa estão comumente

da sua robustez, fundamentalmente,

voltados para teoria e macroproje-

econômica. Os números não negam.

Sobre relações exteriores

tos, na forma como foram tratados

Se no campo político ainda é possível

mais amplas

no âmbito político do Ministério das

observar o Brasil como fonte de neu-

Por essa razão, também, ainda

Relações Exteriores, por exemplo, no

tralidade, contudo, limitada lideran-

há espaço para que relações bilate-

Brasil. Estão ainda ausentes estudos

ça, a atração de recursos externos, o

rais como as recentemente desenha-

que redimensionem o número de

volume de consumidores que indicam

das com os Estados Unidos tenham

projetos implementados, ministérios

a sua população, a pressão que exer-

valor. Embora o termo “relações he-

e secretarias federativas envolvidas,

cem as altas taxas de empregabilida-

misféricas” dissesse respeito, antes,

parceiros e temas. A Agência Brasilei-

de e ainda boas taxas de crescimento

à parcela do Ocidente cuja influên-

ra de Cooperação (ABC), do Ministé-

acompanhadas de positivos resulta-

cia norte-americana concretizou-se

rio das Relações Exteriores do Brasil,

dos na redução da pobreza, são todos

também pelo seu uso, o que está em

avançou na formação de um banco de

dados importantes do seu novo lugar

questão é, de fato, uma mudança pa-

dados pelo qual se pode identificar

no sistema internacional.

radigmática orientada por algumas

projetos entre bilaterais, trilaterais e

Da fatia de recursos estrangei-

motivações que não o alinhamento

por blocos, mas ainda não é possível

ros destinados aos BRICS, o Brasil

automático dos tempos da Guerra

ter acesso à substância dos projetos e,

representa até 2013, o mesmo per-

Fria. De um lado, o mais antigo e am-

em alguns casos, não é possível que se

centual de aumento em relação aos

plo regime da região, a Organização

encontre alguns deles sob os indica-

demais emergentes, por outro lado,

dos Estados Americanos, teve sua

dores disponíveis. O aprofundamento

concentra valor igual aos investi-

pauta reorientada com base em qua-

do papel da ABC em reunir iniciativas

mentos estrangeiros totais na Índia e

tro pilares, mais fortes do que nunca:

de todos os tipos, originárias ou não

África do Sul juntos. Isso é em parte

democracia, direitos humanos, de-

do Ministério das Relações Exteriores

explicado pela conjuntura brasileira e

senvolvimento e segurança. De outro

parece ser essencial.

pelo fortalecimento de uma estratégia

lado, atores, como os Estados Unidos,

Ainda que a política externa seja

e participação e conquista de maior

México, Brasil, enfrentam o desafio

feita de acordos que transitam entre

autonomia, em parte, pela conjuntu-

da liderança, mesmo sub-regional, de

a soft law e a hard law, os níveis in-

ra internacional que também experi-

maneiras distintas e também renova-

termediários que também expressam

menta o esgotamento do modelo do-

das pela realocação das Américas nas

essa política, orientados por acordos

minante anterior, com destaque para

suas respectivas agendas de política

de cooperação de caráter diverso,

a crise econômica e social afetando os

externa.

aparecem modestamente ou de for-

3

países mais desenvolvidos sem igual

Existe, assim, um in-between,

ma desorganizada do conjunto. Sobre

proporção nas últimas décadas. E não

um espaço entre o quase-extraordi-

esse ponto, podemos ressaltar tam-

estamos falando da China, com uma

nário dos compromissos regionais

bém o papel da paradiplomacia4 que,

robusta e ascendente classe média e

em nível macro e a vida ordinária dos

estabelecida desde os marcos ainda

uma capacidade de investimento ex-

atores estatais da região, envoltos

no início do século XIX junto à Liga

terno exponencialmente crescente. O

com suas necessidades eleitorais e

das Nações, também está prevista na

fator econômico e os arranjos institu-

com baixa capacidade decisória na es-

maior parte das legislações domésti-

cionais são, como sempre, determi-

fera das organizações internacionais,

cas nas Américas. A paradiplomacia,

nantes da estabilidade e do posicio-

o qual tem se reconfigurado. E aqui

como as relações internacionais feitas
abril • maio • junho 2015
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por governos subnacionais, pode re-

nacionais, também é crescente nessa

grau de autonomia no cumprimento

presentar tanto um catalizador pos-

conjuntura. A tendência que qualifica

de suas próprias demandas (apesar

sível na implementação de políticas

a passagem de ações jurídicas inter-

da resistência das elites políticas na-

nacionais quanto pode ser o canal de

nacionais em nível macro5 para o ní-

cionais a essa autonomia).8 Por outro

políticas próprias que estejam dentro

vel dos Estados – postulado por Jinks

lado, também a paradiplomacia se

de interesses nacionais.

and Goodman (2013) como uma ma-

vê influenciada pelos marcos gerais,

O argumento que aqui defendo é

cro-micro-macro causal explanation

além de suas instituições também

que esse caminho, entre a formula-

– é onde se pode mensurar a efetivi-

participarem de projetos mobiliza-

ção de política externa e a aplicação

dade dos marcos internacionais.

dos pelos regimes regionais. A OEA,

de acordos e contratos de ordem va-

Estados são influenciados pelos

por exemplo, conta com uma nomen-

riada, acaba sendo preenchido entre

marcos jurídicos internacionais –

clatura própria para ações bilaterais

mais ações bilaterais e de nível menor

embora entre contratantes haja varia-

com países membros que serão fonte

e mais focal do que outras de maior

dos níveis de compliance – porque

da aplicação de projetos de desenvol-

proporção. Se não podemos ignorar

exprimem no âmbito das relações do-

vimento integral, cooperação técnica

o efeito que têm as políticas em ní-

mésticas esses mesmos marcos. Uma

ou humanitária: são os Pontos Focais

vel macro sobre instâncias setoriais

das maneiras pelas quais isso é notá-

Nacionais (PFN’s), instituições e re-

como ministérios, também temos que

vel é no nível das agências nacionais,

presentantes de referência que po-

rever o valor dessas ações quando

outra, no nível local das agências pa-

dem ser de nível paradiplomático ou

em lócus menor ou sobre instituições

radiplomáticas. Ambas respostas aos

temático/setorial (nacional ou local).

subnacionais (em nível paradiplomá-

regimes internacionais têm impor-

O caminho de duas mãos confi-

tico). Em conjunto, ações setorizadas

tância na profusão e criação de siste-

gura espaços distintos de atuação de

e baseadas em cooperação técnica

mas de confiança com consequência

regimes internacionais e atores es-

ou arranjos comerciais podem dizer

direta na reputação cooperativa des-

tatais e, exatamente por essa razão,

muito mais sobre a política externa

ses atores. Assim, dentro de marcos

esses espaços são preenchidos por

do que pode parecer.

de nível macro, fundamentalmente

projetos que têm variadas expectati-

E aqui está o ponto. A capacitação

dentre os dirigidos por regimes in-

vas e caracterizam o que a cooperação

institucional demandada por acor-

ternacionais de âmbito regional, a

representa de fato. Ou seja, a robustez

dos e determinantes macropolíticos

implementação – o que seria a base

de projetos internacionais não se con-

incide sobre a cadeia de instituições

do grau de compliance to the agree-

figura somente pelos grandes marcos

federais e federalistas da maior par-

ments – é o fator que, ao fim, importa

domésticos de política externa ou

te dos estados americanos, princi-

à análise de quais os efeitos diligentes

pela soft/hard law dos compromis-

palmente naqueles com alto grau de

desses regimes.

sos internacionais, mas pelos outros

6

7

federalização como os Estados Uni-

Chegamos, pois, à divisão entre

compromissos de cunho comercial,

dos. Mas também é possível que se

uma esfera formada pelos projetos de

cultural, científico ou técnico que de-

diga que mesmo as organizações in-

política externa e como são expressos

rivam da implementação de projetos

ternacionais no porte da OEA partem

no âmbito internacional e uma outra

no âmbito das organizações interna-

de princípios macrodeterminantes

sobre como se configuram políticas

cionais e de projetos nacionais, que

na criação de uma agenda cada vez

de implementação. Para o caso da

vão desde o escopo paradiplomático

mais setorial, local e bilateral. O efei-

paradiplomacia, tanto são notáveis

até outros tipos de bilateralidades,

to paradiplomático, voltado para as

os indicativos gerados pela política

dentre as programadas estrategica-

relações exteriores de governos sub-

externa nacional quanto o relativo

mente e as demais, espontâneas.
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em benefício do desenvolvimento de

estrutura e energia, tendo em vista os

O Acordo de Cooperação Bra-

seus próprios canais em matéria de

grandes eventos que o Brasil sediará

sil–Estados Unidos, de 2010, prevê

defesa, ciência e tecnologia. Ou seja,

até 2016, sempre em benefício do de-

uma série de compromissos de longo

corroborava-se o espírito tradicional

senvolvimento e autonomia tecnoló-

prazo, que envolvem aquisição, trans-

de política externa do Brasil em fazer

gica no longo prazo.

ferência de tecnologia e treinamento

valer-se pragmaticamente de suas

Reuniões setoriais de alto nível

em matéria de defesa. É bem verdade

parcerias, ao mesmo tempo em que

começaram a ser agendadas e, depois

que a cooperação em defesa entre o

se inaugurava um outro modelo de

do vazamento das informações de in-

Brasil e os Estados Unidos é de longa

negociação, com destaque aos ganhos

teligência da NSA e a escuta telefôni-

data. Mesmo com o distanciamento

de longo prazo em um momento de

ca de autoridades – que incluíram a

entre os modelos e prioridades de po-

transição da cooperação do país, com

presidente Dilma e a alta direção da

lítica externa dos dois países nos últi-

vista aos ganhos de autonomia.9

Petrobrás –, as negociações que en-

mos anos, não reduziu-se o interesse

Embora a pauta já fosse presente

volviam diretamente os presidentes

nesse e em outros canais de coopera-

em 2003 com a criação do Grupo de

pareciam estancadas. Ainda assim,

ção. Esse movimento de reconfigura-

Trabalho (Defense Bilateral Working

como proposto já no acordo, outros

ção dos marcos cooperativos entre os

Group), foi em abril de 2012,10 com a

tipos de negociação puderam ser fei-

dois países foi possível até que apa-

visita da presidente Dilma Roussef a

tos sem o mesmo protagonismo, uma

recessem as denúncias de Edward

partir do convite feito pelo presiden-

vez que os acordos previam ações de

Snowden – ex-funcionário da agência

te Barack Obama que foi programado

diversos níveis e secretarias.

de inteligência norte-americana NSA

o início de um grupo de negociações

– por meio do Weakleaks (de Julian

que

outros

cussão do tema, as ações avançaram

Assange) e matérias no Washington

assuntos. Um ano antes, a visita do

na formulação de um marco civil para

Post e The Guardian, a respeito da

presidente Obama ao Brasil já indica-

a internet, sancionado por Dilma

espionagem contra lideranças e gran-

va o programa de 2012, que apesar de

Roussef em 2014. Mas essas mesmas

des empresas por meio de um softwa-

perder o protagonismo presidencial,

ações também levantaram o dilema

re secreto chamado Prisma, captador

continuou em pauta. Como parte do

entre o controle da origem das infor-

de dados de variados tipos, incluindo

mesmo evento, o Diálogo Econômico-

mações em servidores de dados bra-

voz. O caso acabou unindo países afe-

-Financeiro (EFD), o Diálogo de Par-

sileiros como mecanismo de garantir

tados pela espionagem delatada por

cerias Globais e o Diálogo Estratégico

a segurança das informações e a con-

Snowden (como a Alemanha), pos-

sobre Energia (SED), pensados um

sequente criação de barreiras para

sibilitando ao Brasil a liderança in-

ano antes, somaram-se ao então cria-

a competitividade e o livre fluxo de

ternacional do tema da regulação de

do Diálogo de Cooperação em Defesa.

informações. Um documento assina-

informações em rede e quanto à não

O tom dessa parceria incluiu

do por 47 associações e/ou empresas

violação da privacidade e soberania

objetivos maiores, com alcance às

alertando para os riscos de redução da

nacional.

parcerias público-privadas (PPP’s),

competitividade brasileira a respeito

Embora enfraquecida pelo es-

inovação, competitividade, comércio

dessa matéria foi enviado ao Congres-

cândalo Snowden, a proposta dos

e educação. Apontou-se o papel dili-

so Nacional na ocasião dos debates em

acordos de cooperação apresentou-se

gente que teriam os governos locais

torno no novo marco civil.11

com grande entusiasmo, posto o inte-

no avanço desses objetivos, uma vez

Em contrapartida, mesmo com

resse brasileiro em compartilhar de

que o diálogo registrou que havia in-

o caso da violação de dados sigilosos

conhecimento e formação de pessoal

teresse do Brasil em investir em infra-

pelos Estados Unidos, o Brasil não

incluíram

também

No Brasil, em parte pela reper-
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conseguiria interromper esse novo

– chamado Programa 100.000 Uni-

à distância entre estes representantes

ciclo. Somente com os Estados Uni-

dos pelas Américas (100,000 Strong

nas Américas.

dos, o comércio bilateral envolvia 74

in the Americas). Na altura de 2014,

A pauta do desenvolvimento sus-

bilhões de dólares12 em 2011 entre ex-

os Estados Unidos tinham recebido

tentável abriga também a parcerias

portações e importações, alcançando

cerca de 25 mil estudantes em todo o

entre cidades. Observando o evento

a casa dos 100 bilhões em 2013, e

país como parte do Programa Ciência

de grande proporção Rio+20, o pro-

14

com números crescentes até 2014.

Sem Fronteiras. Essas iniciativas não

jeto de uma Iniciativa Conjunta pela

Na ocasião da visita da presidente

foram somente coordenadas como

Sustentabilidade Urbana foi também

Dilma ao Salão Oval da Casa Branca

parte do programa de formação de

aprovado entre as cidades do Rio de

em 2012, o Brasil tinha 40% do total

recursos humanos, mas também com

Janeiro (Brasil) e Filadélfia (EUA).

dos seus investimentos diretos (FDI

foco no desenvolvimento de capaci-

Esse acordo foi um dos marcos res-

– Foreign Direct Investment) como

tação em nome da infraestrutura, es-

saltados em nome do Memorando

provenientes dos Estados Unidos.

treitamento das relações de comércio

de Entendimento entre a Agência de

Ainda como consequência do tra-

e seu aprimoramento – para garantir

Proteção Ambiental dos Estados Uni-

balho combinado dos Estados Unidos

isso, “tracking process toward these

dos e o Ministério do Meio Ambiente

e do Brasil logo após o terremoto de

ends”, ou seja, acompanhar o proces-

do Brasil. A criação de banco de dados

2010 no Haiti, o acordo bilateral es-

so para que chegue a esses fins.

compartilhados em ciências do mar

13

tendeu seu escopo por meio da cons-

Outra matéria que também teve

e desastres ambientais e a criação

trução de projetos de energia limpa

foco para além da bilateralidade fo-

de protocolos comuns são objetivos

naquele país, iniciados pelo esforço

ram os acordos em torno do uso pa-

do mesmo projeto. Por último, a se-

em benefício de sua planta hidrelé-

cífico na energia nuclear, em que se

gurança desses e outros bancos de

trica, que teve a pequena margem

discutiu o interesse na revisão do

informação foi incluída no Diálogo

de produção de energia elétrica to-

ciclo do Tratado Sobre a Não Proli-

para Ciência, Tecnologia e Política de

talmente afetada depois do terremo-

feração de Armas Nucleares (TNP).15

Internet, inaugurando uma parte das

to. Para o capítulo ambiental, além

Mas a prioridade foi direcionada à

conversações sobre o tema, logo antes

do compromisso de parceria na área

questão da economia sustentável e

da crise nas relações Brasil–Estados

energia limpa, Estados Unidos e

maior equilíbrio entre as economias

Unidos, em 2013. Mesmo assim, o

Brasil convergiram também quan-

das Américas, que aparece quanto à

diálogo foi retomado por meio do en-

to à aplicação do chamado “Emis-

Cúpula do G-20 e, substancialmente,

contro multi-stakeholder sobre inter-

sions Trading System”, aplicado pela

quanto à necessidade dos dois países

net governance, que o Brasil sediou

União Europeia, como metodologia

trabalharem juntos na possível refor-

em abril de 2014, quando os Estados

aplicável aos controles das emissões

ma de cotas e governança do FMI.

Unidos se fizeram presentes no Comi-

em aviação civil.

A reafirmação do G-20 como fórum

tê de Alto Nível, com representantes

Como parte do programa de ca-

para a coordenação de medidas eco-

de mais 11 países (Argentina, França,

pacitação e educação, é relevante

nômicas de alto nível, procurando re-

Alemanha, Índia, Indonésia, África

citar a participação do Programa Ci-

cuperar a representação dos Estados

do Sul, Coréia do Sul, Tunísia, Tur-

ência Sem Fronteiras e a criação de

Unidos, Brasil, México e Argentina

quia, Gana e o Brasil).

um programa correlato nos Estados

quanto aos interesses americanos,

A promoção de direitos humanos

Unidos, que acentuou substancial-

parece ser uma tentativa de criar uma

e valores democráticos ficou por con-

mente o volume de recursos e parcei-

alternativa ao enfraquecimento dessa

ta do Global Partnership Dialogue

ros para a promoção de intercâmbio

agenda, em detrimento dos BRICS, e

(GPD), consolidando o compromisso
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conjunto em ações de inclusão social

forço à Convenção Contra a Corrup-

em regiões dentro e fora das Américas.

ção e o fortalecimento da Comissão

Em 2014, o diálogo entre os dois paí-

de Direitos Humanos da OEA.

nos acordos bilaterais primários.
Ainda a respeito do diálogo econômico, cabe ressaltar que, em 2014,

ses é retomado com a pauta LGBT e os

Como é possível notar, o diálogo

a retomada das parcerias foi notável

direitos humanos das minorias. Esses

setorizado em matéria de Defesa pa-

com a visita do Secretário de Tesou-

compromissos em torno do GPD re-

rece ter forma limitada pela sua estru-

ro e do Secretário de Transporte dos

montam, inclusive, à manifestação do

tura bilateral, porém, alcança pautas

Estados Unidos ao Brasil. A criação

presidente Obama à presidente Dilma

muito maiores do que a bilateralidade

de mecanismos conjuntos em bene-

de que os Estados Unidos apreciavam

indica. Vários diálogos associados fa-

fício do crescimento sustentável e a

a candidatura do Brasil à cadeira do

zem parte dessa complexa matriz da

cooperação em infraestrutura foram

Conselho de Segurança; contudo, com

qual aqui se fala, composta por com-

destacados como as prioridades dos

as respectivas responsabilidades que

promissos de micro e macro escalas

próximos anos.

caberiam ao posto.

que afetam tanto as instituições do-

Há que se dizer que tanto a pa-

Nesse sentido, devemos citar a

mésticas, com efeito inclusive sobre

radiplomacia quanto a diplomacia

iniciativa chamada Open Govern-

os estados da Federação, de forma

corporativa têm um papel desafiador,

ment Partnership, criada em 2011

individual ou coletiva, como afetam a

porque concentram expectativas que

– no início, somente entre 8 países,

territórios geográfica e politicamente

serão traduzidas em incentivos, em

hoje, entre 63 –, que está voltada

alheios aos dois países em questão

geral, tempos depois de firmados os

para a criação de transparência e pro-

acordos no nível da diplomacia. É por

gressiva responsividade dos governos

essa razão que associações de empre-

partícipes. Para estarem elegíveis ao

sas por ramo da economia ou em câ-

projeto, os países devem apresentar e

maras de comércio começaram a atuar

manter atualizados seus respectivos

mais recentemente também no Brasil

Planos de Ação, com vistas a observar

com um lugar de fala mais importante

a contínua melhoria de suas estrutu-

do que antes, dado que a viabilidade

ras de governança, com base em es-

de projetos bilaterais cada vez mais é

truturas permanentes e temporárias

dependente de agentes terceiros e da

que auxiliem no processo de demo-

combinação de fatores interdependen-

cratização e ampliação da informação pública sobre essas mesmas estruturas. O objetivo central de maior
controle da corrupção une agendas
de voluntários, por meio de compromissos, tais como o Ethics.Data.gov,
implementado pelo governo Obama
e destacado pela presidente Dilma
como um modelo. Esse compromisso
também foi retomado em 2014, com
o diálogo entre o vice-presidente Temer, pelo Brasil, e o vice-presidente
Biden, pelos Estados Unidos, com re-

A cooperação
aprofundada
entre dois países
do porte do Brasil
e dos Estados
Unidos acaba
por gerar efeitos
significativos
e diretos para
outrem

tes e externos ao governo.
Assim como na proposta do diálogo Brasil–Estados Unidos, a despeito da tensificação dessas relações,
recentemente, relações bilaterais têm
como objetivo tanto garantir benefícios cooperativos para aqueles envolvidos como também para terceiros,
uma vez que a aposta é a de que a
cooperação aprofundada entre dois
países do porte do Brasil e dos Estados Unidos acaba por gerar efeitos
significativos e diretos para outrem.
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À luz da agenda de diálogos entre os

Portanto, observa-se a nature-

econômica que podem ser atrelados

dois países, a segurança e a defesa

za da segurança e da defesa hoje nas

à transferência de tecnologia, à capa-

também passam à esfera dos regimes

Américas extremamente associada

citação material e pessoal, à venda di-

internacionais, quando o interesse na

à pauta (neo) desenvolvimentista de

reta, ao estímulo à inovação, às ações

cooperação com o Caribe, América

suas organizações internacionais, à

combinadas como em off-set.

Central e África aparecem na agenda

cooperação técnica, ao aprofunda-

3) Estão voltados para ações sen-

trilateral. A reunião de temas como os

mento das relações de interdepen-

síveis do Estado, configurando um se-

desastres ecológicos, o aprimoramen-

dência econômica entre os países da

tor da economia que é dependente de

to da segurança portuária e os víncu-

região, à infraestrutura e à ampliação

tratativas internacionais limitadoras

los entre comércio e segurança são

de protocolos e programas conjuntos

e, sobretudo, de acordos estratégicos

substantivos e aparecem, em grande

de controle de informações, em que

que também regulam substancial-

medida, em projetos vinculados à

pese o controle de informações ser de-

mente o mercado de empresas pri-

OEA. A cooperação para a segurança

finitivo para o bom encaminhamento

vadas. Este atributo, que tem ainda o

e defesa tem ainda grande expressão

de políticas domésticas de segurança.

peso do papel do Estado como princi-

porque também está atrelada ao de-

Nesse escopo, segurança e defe-

pal comprador (embora não único), é

senvolvimento integral16 como condi-

sa ocupam espaços aparentemente

de caráter econômico distinto porque

ção indispensável a este.

distintos por sua natureza, mas nada

de alta margem de controle por parte

Isso ocorre porque projetos de

distintos em termos cooperativos e de

do Estado.18

desenvolvimento sustentável, pro-

estreitamento das relações intracon-

Assim sendo, acordos de coopera-

gramas de inclusão, redução da po-

tinentais. Enquanto a esfera da se-

ção com base em segurança e defesa

breza, cooperação técnica em trei-

gurança está calcada nas instituições

são, cada vez mais, orientados por prin-

namento e formação de pessoal são

policiais domésticas e na repressão

cípios (neo)desenvolvimentistas que

tanto mais fáceis de serem dirigidos

ao crime, a defesa está consubstan-

estão de acordo com os três elementos

particularmente a países e localida-

ciada na manutenção da integridade

acima. Como parte integrante de obje-

des, por parte das Organizações Inter-

territorial qualificada pelo exercício

tivos basilares como os da OEA – direi-

nacionais em estrutura dividida entre

da soberania e na extensão que possa

tos humanos, democracia, desenvolvi-

temas e regiões, quanto também mais

dar a ela a política externa de um país

mento e segurança –, a segurança e a

aplicáveis se em razão de acordos

quando em benefício da segurança in-

esfera de defesa estão à disposição de

bilaterais diretos. No que se refere à

ternacional e da manutenção da paz.

cada um dos outros componentes em

segurança, dada a multiespacialidade

Contudo, em matéria de cooperação,

matéria de cooperação regional, neste

de agentes relacionados à criminali-

reputação cooperativa e desenvolvi-

ou no nível sub-regional.

dade, ao comércio e produção de ilí-

mento regional integral, a defesa está

Em matéria de adesão, os proje-

citos, a ação colaborativa, ainda que

amplamente associada à segurança

tos de cooperação bilateral envolvem,

possa partir de ações bilaterais quan-

por algumas razões:

comumente, atores terceiros – que

17

to aos recursos de origem, acaba por

1) Ambas são componentes da cria-

são aqueles administradores de fun-

atingir outras fronteiras, em geral,

ção de confiança mútua, um dos princi-

dos e os quais serão demasiadamente

porque sua efetividade é dependen-

pais paradigmas a serem notados tanto

importantes para os projetos locais.

te de ações de inteligência, controle,

para efeito de relações e instituições

Desde 2001, por exemplo, a OEA con-

patrulha, que envolvem a circulação

militares ou de fundamento militar.

ta com uma Estratégia Interamerica-

continental e extracontinental desses
mesmos ilícitos.
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Desenvolvimento Sustentável. Por

mão dupla: tanto é possível a orien-

na capacidade doméstica dos atores de

é possível

tação da demanda local em busca de

cumprir (compliance) acordos maio-

que se destaque a organização de

fundos internacionais e de coopera-

res do que as relações bilaterais. O ca-

processos, estruturas, marcos legais,

ção regional, multilateral ou bilateral,

minho para a solução dessas dificulda-

financiamento e mecanismos de par-

quanto é possível o direcionamento

des, por meio de ações mais específicas

ticipação pública para que projetos

por parte de macroacordos em benefí-

do que gerais e mais setorizadas do que

de desenvolvimento sejam bem-suce-

cio de objetivos locais e específicos que

os marcos normativos internacionais

didos a partir das agendas definidas

ofereçam resultados paramétricos.

explicitam, pode ser o indicativo de

meio desse documento

19

pelo Conselho Interamericano para o

Entre a cooperação desejada e

uma tendência de gestão dos projetos

Desenvolvimento Integral – cujos es-

a efetivada, com foco nos recursos

internacionais que toca a organizações

forços com o países seriam da própria

destinados, pessoas e instituições en-

internacionais e partícipes com toda a

Secretaria Geral da OEA.

volvidas e número de projetos em de-

sua complexa estrutura de interesses e

Assim, a agenda diplomática mul-

senvolvimento, o trade-off reside na

demandas políticas locais.

tilateral regional oferece o canal de

capacidade de instituições e regimes

cooperação, mas é na substância de

regionais gerenciarem ações maiores

projetos de cooperação técnica, prin-

do que aquelas expressas em nível bila-

cipalmente, que residem as oportuni-

teral entre a organização internacional

dades de cooperação. O caminho é de

e o ator, assim como também reside

A autora é professora da Escola de Guerra
Naval da Marinha do Brasil e se encontra no
Inter-American Defense College, Washington,
desde 2013
sabrinamedeiros@yahoo.com
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política externa é

política
pública ?
Carlos R. S. Milani

Cientista político e especialista em relações internacionais 1

Não é de hoje que se discute o pa-

institucionais e não estatais presentes

tensão, no qual se movem agentes dos

pel do Ministério das Relações Exte-

no campo da política externa brasilei-

mais variados com interesses e prefe-

riores (MRE) na formulação da políti-

ra (PEB).

rências nem sempre convergentes em

ca externa brasileira. Outrora muitos

A democratização das relações

matéria de política externa. A metáfo-

foram os defensores do monopólio do

Estado–sociedade desde a Constitui-

ra da continentalização implica maior

Itamaraty e de seu insulamento bu-

ção de 1988, a internacionalização da

abrangência temática da PEB, parti-

rocrático, fundados em argumentos

política em múltiplos níveis e as cres-

cipação ampliada e institucionalizada

variados desde a defesa da tradição

centes interdependências econômicas

dos agentes (governamentais e não

da Casa de Rio Branco, do mérito

entre o global e o local são variáveis

governamentais) e, portanto, processo

profissional e da expertise muito par-

decisivas nesse processo contrário ao

decisório mais aberto ao diálogo com

ticular de seus diplomatas até a natu-

insulamento, que aqui chamamos de

o Parlamento, à coordenação com os

reza singular que atribuíam à política

“continentalização” da PEB. A metáfo-

demais ministérios e a consultas com

externa como “política de Estado”. E,

ra da continentalização contrapõe-se

agências federais, entidades subnacio-

sendo assim considerada uma políti-

à do insulamento: o Itamaraty não é

nais, setor produtivo, organizações da

ca de Estado, a política externa seria

mais (e talvez nunca tenha sido) uma

sociedade civil, movimentos sociais e

“intocável”. Quer como argumento

ilha de conhecimento, tradição e expe-

comunidade científica.

político, quer como hipótese de pes-

riência isolada do restante da política

O debate mais recente sobre os

quisa empírica, o monopólio e o in-

democrática brasileira. A ideia de con-

efeitos da democratização das re-

sulamento muito dificilmente se sus-

tinentalização remete-nos à abrangên-

lações Estado–sociedade no cam-

tentariam nos dias atuais, haja vista a

cia da geografia do território nacional,

po da PEB tem sido marcado pela

pluralidade de visões, práticas, atores

um território continental pela sua ex-

polarização. De um lado, há os que
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consideram o Ministério das Rela-

Lima ou Lima Barreto, por exemplo.

Celso Amorim e Marco Aurélio Gar-

ções Exteriores elitista, aristocrático,

Como lembra Christian Lynch, o co-

cia, todos atores políticos escolhidos

desvincula-

nhecimento acumulado sobre o per-

para implementar agendas da PEB

do dos processos de democratização

sonagem e as contribuições políticas

em virtude de lealdade política e de

ou ainda excessivamente silencioso

do Barão de Rio Branco atenuou as

alinhamento com os ideários do pre-

diante dos grandes eventos geopolíti-

divergências e corroborou a cons-

sidente. Os ministros de Estado e

cos internacionais. Seria uma ilha que

trução de muitos mitos, boa parte

os assessores especiais, de carreira

não deveria ou não visaria a aderir à

dos quais fruto de um “oficialismo

diplomática ou não, são uma ferra-

continentalização da PEB. O proble-

historiográfico” marcado por elogios

menta do Poder Executivo. Ademais,

ma seria de natureza cultural, orga-

excessivos ao patrono da diplomacia

como lembra Octavio Amorim Neto,

nizacional ou ainda relativo a uma

brasileira formulados sem o devido

quando os chanceleres são da carrei-

sociabilidade no campo da diploma-

distanciamento crítico,3 É importante

ra diplomática, eles podem facilitar o

cia brasileira marcadamente aristo-

lembrar que boa parte desses elogios

diálogo com os membros da corpora-

crática. De outro, situam-se aqueles

eram oriundos do próprio Itamaraty,

ção, aumentar a capacidade de con-

que buscam defender a primazia do

haja vista que, até muito recentemen-

trole da PEB pela Presidência e, por

Itamaraty na definição das agendas

te, os diplomatas mantinham quase

conseguinte, reduzir a autonomia de-

externas, com base na experiência

monopólio sobre a produção de co-

cisória do MRE, fenômeno reforçado

diplomática, no conhecimento dos

nhecimentos no campo das Relações

pela diplomacia presidencial desde

procedimentos das negociações in-

Internacionais no Brasil, realidade

pelo menos o primeiro mandato de

ternacionais e na aludida necessida-

essa que também se transformou pro-

Fernando Henrique Cardoso.4

de de proteger as relações exteriores

fundamente com a profissionalização

Manter o debate nos termos des-

do país de tendências etiquetadas

acadêmica e o desenvolvimento cien-

sa clivagem tampouco permite en-

de “politização”, “partidarização” ou

tífico desse campo.

xergar as nuances e os matizes tão

formalista, parnasiano

2

“ideologização” da PEB. Nesse segun-

Tanto a mistificação de Rio Bran-

presentes (hoje como no passado) no

do campo, ainda existem analistas

co quanto a acusação de elitismo dos

campo da política externa – compo-

sustentando que a gestão do Barão de

diplomatas reforçam a polarização

nente essencial do que o historiador

Rio Branco seria fonte de inspiração

presente nas interpretações ao mes-

germânico Otto Hintze chamou de

permanente e constituiria legado fun-

mo tempo intelectuais, políticas e

“zona cinzenta” do poder estatal.5 A

damental em matéria de savoir-faire

prescritivas acerca do lugar do Ita-

zona cinzenta diz respeito à própria

diplomático contemporâneo. O modo

maraty e do papel dos agentes di-

natureza do Estado, ao mesmo tem-

de atuar de Rio Branco corresponde-

plomáticos nas agendas externas do

po capitalista e democrático, cujo

ria ao perfil quase perfeito do ideal de

país. Trata-se de uma polarização

processo decisório em algumas ins-

diplomata. O pano de fundo desse ar-

que nos parece pouco dialética e ex-

tâncias nunca chega a ser totalmente

gumento é a premissa de que haveria

cessivamente simplificadora da rea-

transparente à sociedade e à cidada-

um “grande consenso” histórico e

lidade, não exaurindo o debate, nem

nia. É interessante notar que, nos Es-

permanente no campo da PEB, como

as interpretações sobre o tema. Falar

tados Unidos, o Congresso modificou,

se não existissem conflitos acerca da

de ideologização da PEB é chover no

em 1789, o título do Department of

inserção internacional do Brasil. Ne-

molhado: basta lembrar a atuação de

Foreign Affairs para State Depart-

gligenciam o fato de que, inclusive

lideranças como Oswaldo Aranha,

ment, tendo Thomas Jefferson como

nos tempos do Barão, muitos eram os

San Tiago Dantas, Juracy Magalhães

o primeiro dirigente a ocupar o posto

conflitos entre Rio Branco e Oliveira

ou, mais recentemente, Celso Lafer,

principal da chancelaria norte-ameri-
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cana. A percepção dos pais fundado-

ção e implementação da política, em

nal, abandonar o ideal da homogenei-

res da nação estadunidense corrobora

conformidade com as competências

dade institucional (segundo o qual,

a noção de política externa como um

constitucionais previstas no sistema

o Itamaraty não seria, ele próprio,

âmbito que não diz respeito exclusi-

federativo brasileiro.7 A divisão hie-

atravessado de visões e interesses

vamente aos negócios externos, mas

rárquica das responsabilidades im-

conflitantes), mas também evitar a

à projeção internacional de poder do

plica que a margem e o grau de au-

ingenuidade de negar que a políti-

Estado como um todo. Nesse senti-

tonomia do Ministério das Relações

ca externa ao mesmo tempo reflete

do, seria quase ingênuo pensar que

Exteriores dependem de autorização

visões de mundo e produz a sua po-

determinadas políticas (macroeconô-

presidencial. O presidente é chefe de

litics. Ou seja, a política externa e o

mica, financeira, cambial, relativa a

Estado e de governo, delega, mas tem

papel do Itamaraty merecem ser ana-

investimentos, de defesa, segurança

centralidade quanto à capacidade de

lisados à luz das mudanças das insti-

e, em boa medida, a política exter-

agência em matéria de política exter-

tuições democráticas, da necessária

na) possam ser totalmente abertas

na. Não gozar, constitucionalmente,

negociação entre as demandas dos

ao crivo da participação democrática.

de total autonomia não implica ipso

distintos grupos de interesse em ma-

A noção de zona cinzenta pressupõe

facto perda de capacidade de coor-

téria de inserção econômica e política

que os representantes dos tomadores

denação, uma vez que os assuntos de

do Brasil na região (América do Sul)

de decisão respondem institucional e

política externa permanecem majori-

e no mundo, de acordo com a escala

juridicamente por suas responsabili-

tariamente concentrados no seio das

e a economia política da PEB.9 Para o

dades públicas. Isso faz parte do jogo

instituições políticas do Poder Execu-

Itamaraty, existem riscos associados

democrático que define equilíbrios

tivo, embora não exclusivamente no

à negação dessas demandas e desses

sutis entre representação e participa-

Itamaraty, a exemplo da negociação

fenômenos: que desafios o imobi-

ção – e não seria distinto no campo da

financeira (dívida externa, regulação

lismo institucional e a incapacidade

política externa. A noção de zona cin-

financeira, FMI, G-20) que tem sido

de saber renovar-se podem produ-

zenta também remete à ideia de “au-

conduzida pela Fazenda em parceria

zir para o próprio campo político da

toritariedade”

8

com outros órgãos ou da cooperação

diplomacia brasileira? Como diria

técnica implementada por vários mi-

Pierre Bourdieu, no campo político

(authoritativeness),

desenvolvida por Christopher Hill.

6

Segundo a Constituição brasilei-

nistérios e agências federais. Manter

os agentes devem manter ativas suas

ra, nos termos dos artigos 21 e 84, os

a capacidade de coordenação depen-

distintas formas de capital, sabendo

atores primários da política externa, o

de da habilidade do Itamaraty de “fa-

quais seriam os tipos de capital mais

Presidente da República e seu Minis-

zer política”, mas também do diálogo

eficientes na produção e reprodução

tro das Relações Exteriores, devem

de alto nível entre o Ministério e a

das normas que regem o campo. O

atribuir-lhe chancela institucional

Presidência, entre o Itamaraty e os

habitus (ethos e hexis) não é imutável

e jurídica. Os ministérios “domésti-

demais ministérios, as entidades sub-

no campo, e os agentes devem saber

cos”, as agências e empresas públi-

nacionais, os operadores econômicos,

renovar-se a fim de se manterem per-

cas, as entidades subnacionais, entre

os atores sociais, bem como das me-

tinentes e efetivos.10 Entre os riscos da

outros, que busquem conceber ou

didas institucionais e administrativas

ausência de transformação, o Itama-

que desenvolvam projetos interna-

tomadas no interior do Ministério no

raty pode confrontar-se com o avanço

cionais de cooperação técnica devem

sentido de sua própria modernização.

da “privatização” da política externa

obter a chancela normativa de um

Portanto, faz-se necessário ir

(quando os interesses empresariais e

ator primário que garanta o sentido

além da clivagem acima exposta, sair

privados lograrem capturar as agen-

de autoridade do Estado na formula-

da armadilha cultural e organizacio-

das políticas da diplomacia e as subabril • maio • junho 2015
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meter, sempre e exclusivamente, ao

uma política sui generis: ao mesmo

que me parecem fundamentais para

simples interesse econômico e comer-

tempo, é política de Estado – preo-

entender o papel do Itamaraty diante

cial) e a irrelevância da burocracia di-

cupada com questões permanentes

da afirmação de que a política externa

plomática (caso o Itamaraty não logre

relativas à soberania, aos interesses

também é uma política pública:

transformar-se diante das demandas

nacionais, à integridade territorial, à

1) A centralidade das relações en-

por mais eficiência, transparência

identidade e à cidadania nacional – e

tre o Ministério das Relações Exterio-

e diálogo com a sociedade em sua

política pública, na interface com os

res e a Presidência da República;

pluralidade). Em alguns países com

atores domésticos, as agendas, seus

2) A necessária adoção de medi-

reconhecida

diplomática,

interesses particulares e percepções

das de modernização institucional no

a exemplo do México, a diplomacia

sobre o lugar do Brasil no mundo.

seio do Ministério;

perdeu peso burocrático e deixou de

A política externa também faz parte

3) A relevância da coordenação

ser o ator político par excellence nas

da zona cinzenta do Estado, porém,

política, da transparência das deci-

negociações comerciais e de integra-

como as demais políticas governa-

sões e da participação social.

ção. Seguindo com o pensamento de

mentais, nunca esteve e não está a

Bourdieu, o que o futuro reserva ao

salvo da “política doméstica, lugar de

O diálogo político entre a Presidência

Itamaraty no campo da diplomacia

conflitos e das facções”, como afirmou

e o Itamaraty: a centralidade da

será também fruto de sua capacidade

Maria Regina Soares de Lima. A po-

diplomacia presidencial

de ação (agência) nesse campo.

lítica externa responde a pressões

No sistema presidencialista, a

tradição

13

Assim, parto aqui de um ponto de

sistêmicas e regionais de segurança,

Constituição tende a outorgar po-

vista distinto, uma posição que pre-

aos processos de abertura econômi-

deres consideráveis ao Executivo. O

tende ser mais crítica sobre as rela-

ca, a crises militares e externalidades

presidente, legitimado pelas urnas,

ções entre PEB e Itamaraty, buscan-

de políticas externas hegemônicas

decide a composição de seu minis-

do analisar dialeticamente e ao longo

(como nos casos da crise na Ucrânia

tério e exerce controle sobre a ad-

do processo de democratização do

ou da emergência do Estado Islâ-

ministração. Ele é o chefe de Estado

Estado brasileiro o papel do Ministé-

mico), a demandas de engajamento

(que representa a nação) e o chefe de

rio na interface com a Presidência da

militar do Brasil em missões de paz,

governo. No Brasil, a figura do presi-

República, outros ministérios, agên-

ao posicionamento multilateral do

dente da república sempre foi central

cias públicas, estados e municípios,

Estado em negociações de acordos in-

na política e tem-se afirmado como

também com os setores empresariais,

ternacionais... mas é igualmente o re-

fundamental na construção de alian-

as organizações da sociedade civil, os

flexo dos jogos de poder entre atores

ças governamentais, na relação com

movimentos sociais e a própria aca-

econômicos, políticos e sociais dentro

o Congresso (presidencialismo de co-

demia.11 O desafio é, portanto, pensar

das fronteiras nacionais. A anarquia

alizão), na proposição de projetos de

a política externa como não residual,

e a assimetria entre os Estados no

lei, mas igualmente na construção de

nem apenas como ornamental, mas

plano externo, como também as de-

um ideal de liderança nacional. Não

na “dialética do concreto” na histó-

sigualdades e diferenças de acesso ao

seria diferente no caso da política

ria do capitalismo internacional e da

sistema político-institucional entre

externa. A diplomacia presidencial,

capacidade de agência do Estado.

12

operadores de toda sorte no âmbito

também conhecida como diplomacia

Defendo aqui o argumento de que a

nacional, entre outras, são marcas

de cúpula, de chefes de Estado e de

política externa, ao construir o elo

fundamentais do processo decisório

governo ou ainda como diplomacia

entre o sistema internacional e o pla-

da política externa. Com base nessas

dos mandatários, implica participa-

no doméstico, apresenta natureza de

premissas, analiso aqui três questões

ção pessoal, ativa, frequente, abran-
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gente e efetiva na concepção e na exe-

ilustrativos do uso das viagens inter-

Na ausência de interesse ou de ca-

cução da política externa, indo além

nacionais como instrumento de pro-

pacidade de exercício dessa liderança,

das atribuições de rotina ex officio.

jeção de poder em função da biografia

como pensar as relações entre o Ita-

e do perfil dos dois chefes de Estado,

maraty e a Presidência da República?

como ilustram as figuras 1 e 2.

Qual seria o peso, nos dias atuais, do

14

De fato, o perfil da liderança presidencial pode ser decisivo na obten-

15

ção de êxitos diplomáticos, tanto no
plano bilateral e regional quanto no
âmbito multilateral. A natureza política dos pronunciamentos e a partici-

figura 1

pação pessoal nas negociações fazem

Quantidade absoluta de viagens presidenciais
entre 1985 e janeiro de 2015

parte desse perfil, do mesmo modo

das empresas, a consolidação de parcerias estratégicas (públicas e privadas), mas igualmente para o fomento

TO
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L
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de mercados, a internacionalização

Ita

Sa

rn

países, instrumentais para a abertura

Co
l

ey

que as viagens presidenciais a outros

América
do Sul
Europa

das agendas de cooperação técnica.
As viagens presidenciais internacio-

África

nais são uma das ferramentas-chave
da diplomacia econômica: são frequentes os encontros organizados, no
exterior, entre o presidente de uma
nação e investidores potenciais do
país visitado. Constituem relevante
indicador do interesse presidencial
por temas de política externa, das

América
do Norte
Ásia
América
Central
Oriente
Médio

preferências políticas e prioridades
geoestratégicas da nação. Além disso,

Oceania

são um dos ingredientes mais utilizados no âmbito da diplomacia pública, uma vez que projetam a imagem
do Brasil nos meios de comunicação
e nas redes sociais nacionais e mundiais. A tendência ao uso da diplomacia de cúpula e da diplomacia dos
chefes de Estado e de governo é generalizada no sistema internacional
(G-7/G-8, G-20 financeiro, Cúpula
dos BRICS, Cúpula da APEC etc.); e

TOTAL

480
193
18
*Viagens de Dilma Rousseff ao longo do primeiro mandato.
Fonte: Planalto, 2014; Itamaraty, 2013b.
Elaboração: Labmundo, 2014.
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figura 2

DESTINO E MÉDIA ANUAL DE VIAGENS DOS PRESIDENTES BRASILEIROS
José Sarney (março de 1985 a março de 1990)

Fernando Collor (março de 1990 a outubro de 1992)

Itamar Franco (outubro de 1992 a janeiro de 1995)

Fernando Henrique Cardoso (janeiro de 1995 a janeiro de 2003)

Luiz Inácio Lula da Silva (janeiro de 2003 a janeiro de 2011)

Dilma Rousseff (período analisado de janeiro de 2011 a janeiro de 2015)

*Foram consideradas todas as viagens da presidência da República, sejam elas de caráter bilateral ou multilateral.
Fonte: Planalto, 2014; Itamaraty, 2013b.
Elaboração: Labmundo, 2014.

diálogo político entre a Presidência e

exímios e frequentes operadores do

nando Henrique Cardoso e, a seguir,

o Itamaraty na condução da PEB? É

internacional, conferindo mais au-

foi frequente e decisivamente utiliza-

bem verdade que a diplomacia pre-

tonomia ao Itamaraty e delegando-

da nos dois governos de Luís Inácio

sidencial não é uma constante na

-lhe papel de destaque nas relações

Lula da Silva. Hoje, pode-se dizer que

história da República no Brasil. Seja

exteriores. Na história recente de re-

é quase consensual entre os analistas

por motivos sistêmicos (mais limita-

construção democrática, no entanto,

da PEB que, durante o seu primeiro

dores), seja por fatores domésticos,

a diplomacia presidencial foi aspecto

mandato, Dilma Rousseff demons-

muitos chefes de Estado não foram

marcante na política externa de Fer-

trou pouco interesse pelas agendas
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externas e, em alguns casos, inclusive

priado para a diplomacia? A presi-

dências futuras. É difícil construir

pouca paciência com as reuniões de

denta parece estar influenciada por

hipóteses preditivas para o comporta-

cúpula e o cerimonial diplomático.

uma visão segundo a qual as ciências

mento político internacional da chefe

Dedicou pouco de seu tempo de man-

humanas e sociais, tradicionalmente

de Estado e de suas relações com o

dato a viagens internacionais, prin-

influentes na formação do diplomata

Itamaraty. No entanto, é importan-

cipalmente quando a comparamos

brasileiro, seriam de menor utilidade

te ressaltar que a manutenção desse

com o seu antecessor imediato, Lula

social – aspecto que se confirma com

perfil pode produzir perda de relevân-

da Silva. Em seu primeiro mandato,

a exclusão das humanidades e das ci-

cia para o Brasil no cenário interna-

segundo dados do próprio website

ências sociais do Programa Ciências

cional e para o Itamaraty no Planalto.

da Presidência, Dilma Rousseff teria

Sem Fronteiras, considerado estraté-

Nada dessa menor atenção de Dilma

passado 144 dias fora do Brasil em

gico no primeiro mandato de Dilma

Rousseff à política externa seria fun-

visitas de Estado ou encontros multi-

Rousseff.

damental se, na ausência de interes-

laterais – ao passo que o Presidente

Durante a mesma entrevista, em

se, o Itamaraty pelo menos gozasse

Lula teria permanecido no exterior

resposta ao Chanceler Figueiredo que

de maior autonomia para avançar nos

durante 269 dias entre 2007 e 2010,

lhe apresentava os resultados de se-

processos de formulação da PEB. É

e 216 dias entre 2003 e 2006.

manas de árduo trabalho diplomático

claro que, para tanto, seria necessário

O ambiente diplomático não pa-

para que o Brasil integrasse a mesa

um diálogo político mais horizontal

rece despertar na presidenta Dilma

de negociações sobre a segurança na

entre o Palácio do Planalto e o MRE.

Rousseff o necessário interesse, tal-

Síria, Dilma Rousseff lhe teria per-

O diálogo político é importante nos

vez por imaginar que a diplomacia

guntado: “E o que o Brasil ganha com

casos em que o presidente demonstra

não produza efeitos políticos imedia-

isso?”, como se o ganho político visí-

apetite e capacidade em matéria de

tos e resultados econômicos visíveis

vel de simplesmente ter sido convida-

política externa (como nos casos de

no curto prazo. Talvez por dar-se

do para sentar-se à mesa de negocia-

FHC e de Lula), no sentido de articu-

conta de que a diplomacia não é uma

ções já não fosse suficiente do ponto

lação dos interesses e de definição das

ciência exata, cujos benefícios podem

de vista da ordem internacional e da

posições brasileiras, mas igualmente

dificilmente ser contabilizados em

percepção dos atores internacionais

quando falta iniciativa presidencial.

planilhas ou simbolizadas por meio

sobre o lugar do Brasil no mundo. E

Nem sequer a presença do assessor

de econometria. Em entrevista com

isso que não haviam sido convidados

internacional, Professor Marco Auré-

um diplomata brasileiro, foi-me dito

para sentar-se a essa mesa México,

lio Garcia, parece ter sido suficiente

que, em uma das formaturas do Insti-

Índia ou África do Sul... Apesar de

para recuperar parte das perdas. Ne-

tuto Rio Branco, Dilma Rousseff teria

reconhecer a importância do marke-

nhum dos dois chanceleres, Antonio

chegado a questionar o seu chanceler

ting político, da estética dos progra-

Patriota e Luiz Figueiredo, foi capaz

(naquele momento, o Embaixador

mas eleitorais (por exemplo, durante

de atrair Dilma Rousseff para o inter-

Antonio Patriota) quantos engenhei-

a campanha de 2014) e das cerimô-

nacional, que tendeu a não lhes dele-

ros faziam parte da turma que se for-

nias oficiais no Planalto, a presidenta

gar a capacidade de iniciativa em re-

mava. No entanto, o tipo ideal do en-

não pareceu, ao longo de seu primeiro

lações bilaterais e multilaterais, tanto

genheiro que se costuma veicular nos

mandato, atribuir a devida relevância

no plano regional quanto no global.

meios de comunicação – pragmático,

aos punhos de renda do Itamaraty.

A falta de diálogo político pode ainda

preocupado com ganhos econômicos

Isso seria irreversível?

afetar a gestão de questões adminis-

materiais e focado no curto prazo –

As ciências sociais têm grande

trativas e orçamentárias, repercutin-

seria, necessariamente, o mais apro-

dificuldade na antecipação das ten-

do inclusive nos compromissos mulabril • maio • junho 2015
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tilaterais do Brasil, que acumulava,

bilidades comuns, porém diferencia-

acumulado pelo Brasil nos últimos

em 2014, débitos em atraso com a Se-

das, e ainda na iniciativa junto com a

anos podem ser negativamente afeta-

cretaria da ONU em Nova York, com

Alemanha de definição de um marco

dos. A defesa de um desenvolvimento

agências especializadas e tribunais

global para a Internet. O Brasil tam-

nacional com maior margem de auto-

internacionais.

bém assumiu, no princípio de 2014,

nomia depende de inúmeros fatores

Ademais, o diálogo político de

a presidência anual da Comissão de

de permissibilidade sistêmica (decor-

alto nível, nos moldes do que ocorreu

Consolidação da Paz das Nações Uni-

rentes da estrutura e da conjuntura

entre Lula, Celso Amorim, Marco Au-

das, além de atuar, desde 2008, como

do sistema internacional), porém

rélio Garcia e Samuel Pinheiro Gui-

presidente da Configuração Guiné-

tais fatores podem ser alargados pela

marães, revela-se fundamental em

-Bissau, um dos países-chave dessa

agência dos Estados, principalmente

função da centralidade da diploma-

Comissão. Nas relações com os EUA,

os mais fortes. O Brasil não é um Es-

cia pública no sistema internacional

a PEB manteve perfil político eleva-

tado frágil, nem são frágeis suas ins-

contemporâneo. O Itamaraty, assim

do ao suspender visita de Estado de

tituições. Isso significa que a política

como outras chancelarias de potên-

Dilma Rousseff a Washington após a

externa pode contribuir decisivamen-

cias estabelecidas ou em ascensão,

descoberta de que a NSA (“National

te para o alargamento das condições

não pode prescindir de liderança e di-

Security Agency”) vigiava inclusive o

de permissibilidade internacional,

plomacia presidencial, vetor que mui-

celular da chefe de Estado brasileira.

mas para tanto é necessário que a

to impulsiona as iniciativas de políti-

Dilma deu continuidade às linhas bá-

Presidência abandone visões exces-

ca externa. Houve desaceleração do

sicas da “Nova Política Externa Brasi-

sivamente utilitaristas da PEB. Os

ativismo diplomático brasileiro entre

leira”:16 ênfase na região sul-america-

ganhos na política externa nem sem-

2011 e 2014, muito embora o Brasil

na, relações Sul-Sul, novas coalizões

pre são visualizados no curto prazo,

tenha podido zelar pela estabilidade

de poder (mormente o grupo BRICS)

nem são estritamente econômicos.

regional (graças à forte reação contra

e reforma das instituições multilate-

Receber o convite para fazer parte de

o golpe em Honduras e no Paraguai,

rais do pós-Segunda Guerra Mundial

uma reunião, da qual poucos Estados

mas igualmente por meio do reco-

para que reflitam a atual geometria

participam e sobre tema de segurança

nhecimento, no seio da UNASUL, do

econômica global. Apesar da críti-

no Oriente Médio, para uma grande

processo eleitoral na Venezuela), re-

ca conjuntura internacional, a PEB

nação sul-americana, é em si um im-

conhecido a Palestina como Estado

manteve suas prioridades nos moldes

portante resultado, não precisando

soberano, fortalecido o grupo BRICS

do que fora iniciado em 2003. Nesse

necessariamente desse convite decor-

institucionalmente com o anúncio da

sentido, discordamos da hipótese do

rer ganhos comerciais ou de acesso

criação de um banco de desenvolvi-

“declínio” ou do “declínio leve” para

a mercados. Construir o caminho da

mento, logrado vitórias importan-

analisar a inserção internacional do

autonomia na política externa – auto-

tes para eleger seus candidatos para

Brasil entre os anos 2011 e 2014.

nomia considerada não como simples

17

a direção da Organização Mundial

No entanto, embora reconhecen-

sinônimo de soberania nacional em

do Comércio e da Organização das

do que houve ganhos (muitos deles

uma ordem internacional anárquica,

Nações Unidas para Alimentação e

em função dos esforços do Itamaraty

mas como conceito contra-hegemô-

Agricultura, assumido papel prota-

nos espaços multilaterais), sem diplo-

nico de reposicionamento do Brasil

gonista na agenda climática multi-

macia presidencial ativa e maior en-

em um sistema internacional desi-

lateral, mediante a apresentação de

gajamento político do representante

gual e assimétrico – pressupõe uma

propostas inovadoras de negociação

máximo do agente estatal, as inicia-

liderança visionária e um diálogo

com base no princípio das responsa-

tivas estratégicas e o capital político

político fluido entre a Presidência e o
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Itamaraty. Essa compreensão sobre

inferimos que existe uma economia

mocratização do Estado, mas princi-

as relações entre uma PEB baseada

política da política externa, ou seja,

palmente a partir de 2003 o Brasil se

na autonomia e o desenvolvimento

uma base material (econômica e pro-

dotou de uma verdadeira diplomacia

econômico poderia estar na base no

dutiva) que subjaz à PEB. Isso não

mundial, fundada em uma narrativa

diálogo político a ser retomado entre

significa que os fatores ideacionais

política de denúncia sobre as assime-

a presidenta Dilma Rousseff e o Ita-

não sejam relevantes, e o Itamaraty

trias do cenário internacional, de ex-

maraty. Este seria, hoje, incapaz de

é um dos atores-chave na formula-

pressa insatisfação geopolítica com o

ativismo diplomático sem contar com

ção de estratégias de soft power. No

seu status na ordem internacional e,

o forte apoio – de natureza institucio-

entanto, fazer uma análise escalar da

portanto, de demanda de reconheci-

nal, política e orçamentária – da Pre-

PEB implica reconhecer, em diálogo

mento. Diplomaticamente, a estraté-

sidência da República. Passadas as

com a geografia política, que quando

gia de sustentação a essa narrativa foi

eleições, que revelaram um Itamaraty

uma unidade muda materialmente

de enfatizar a América do Sul como

francamente oposicionista, a escolha

de tamanho algo muda além de seu

circunstância geográfica, de colocar

do Embaixador Mauro Vieira para

tamanho. A mudança de tamanho

as relações Sul-Sul no centro dessa es-

chefiar o Ministério poderia indicar

da unidade produz efeitos sobre o

tratégia e, por via de consequência, de

novos caminhos nas relações com a

seu conteúdo e sobre os patamares a

manter e abrir numerosas representa-

Presidência?

partir dos quais tal unidade interage

ções (embaixadas, consulados e escri-

com outras unidades. A unidade em

tórios). A narrativa da política externa

18

A construção de uma “diplomacia

questão é o Estado brasileiro (seu

ativa e altiva partiu de um marco in-

mundial” e o corolário da

poder econômico, político, social e

terpretativo favorável sobre os ativos

transformação organizacional

cultural) e as ações em foco são a pró-

do Estado brasileiro e as margens de

De acordo com a Constituição de

pria PEB e a diplomacia brasileira. O

manobra para negociar internacional-

1988, o Ministério das Relações Exte-

conceito de escala permite-nos en-

mente seu reposicionamento.

riores atua principalmente na imple-

contrar o lócus político da PEB, onde

Quanto às representações di-

mentação das estratégias da política

a ação ocorre, além de seu lugar ins-

plomáticas, o Brasil intensificou sua

internacional de acordo com as dire-

titucional conhecido e reconhecido,

presença no continente africano e

trizes do presidente, na condução das

considerando-a em termos de relação

buscou apoios para seus candidatos

relações diplomáticas e na prestação

política (no sentido da politics) terri-

à direção em organismos intergo-

de serviços consulares, participa de

torializada dentro e fora dos muros

vernamentais. Aumentou, ao longo

negociações comerciais, econômicas,

do Itamaraty. Pensar a PEB de modo

dos anos Lula-Amorim, o número

técnicas e culturais com governos

escalar leva-nos a entender o Estado

de candidatos selecionados pelo Ins-

e entidades estrangeiras, concebe e

e sua política externa enquanto orga-

tituto Rio Branco, com aproxima-

articula os programas de cooperação

nização, território, economia política

damente 400 novos recrutas entre

internacional, mas também presta

(portanto, o papel das empresas em

2007 e 2010. Com isso, o país tinha,

apoio a delegações, comitivas e repre-

franco processo de internacionaliza-

em outubro de 2014, 896 diploma-

sentações brasileiras em agências e

ção) e arena que, em sua complexida-

tas, 448 oficiais de chancelaria e 344

organismos internacionais. Ao assu-

de, articula diferentes escalas inter-

assistentes de chancelaria atuando

mirmos como premissa que a política

dependentes entre si e em dialética,

no exterior, segundo dados que ob-

externa deve ser analisada em suas

uma em relação às outras.

tivemos por meio da Lei de Acesso à

19

múltiplas escalas (do nacional/plano

A realidade da PEB começou a

Informação (Lei 12.527/2011). Além

doméstico ao regional e ao global),

mudar paulatinamente com a rede-

disso, havia outros 526 diplomatas,
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figura 3

MERCADOS DO AGRONEGÓCIO

*Valores em bilhões de dólares. Somente representadas vendas totais acima de 1 bilhão de dólares.
Valores para União Europeia apresentados consolidados.
Fonte: Instituto de Economia Agrícola, 2012.
Elaboração: Labmundo, 2014.

305 oficiais de chancelaria e 209 as-

nas de 2015, o tema do orçamento do

da Silva, mas cuja implementação ca-

sistentes de chancelaria trabalhando

Itamaraty foi amplamente apresenta-

bia ao seu governo. De todo modo, a

na Secretaria de Estado em Brasí-

do na mídia, que sustentou a hipótese

constatação é clara: apesar de todos

lia. A construção de uma diplomacia

da redução drástica dos montantes

os benefícios políticos e econômicos

mundial, com capacidade de atuação

– embora os números oficiais ilus-

que a PEB pode render ao Brasil, o

em foros multilaterais, regionais, no

trem realidade diferente (figura 6). É

orçamento do Itamaraty, de apro-

acompanhamento das relações bi-

verdade que, sendo a diplomacia uma

ximadamente 2,34 bilhões de reais,

laterais e de apoio à presença dos

tarefa do governo que se implementa

era o quarto menor, segundo dados

brasileiros (cidadãos e empresas) na

em boa medida no plano externo, a

de 2014, ficando à frente apenas dos

região e no mundo, tem custos, pode

variação cambial deve ser levada em

ministérios do Esporte, do Turismo e

trazer inúmeros benefícios, mas tam-

consideração – além do fato de que o

da Pesca e Aquicultura. Ademais, se

bém implica transformações no plano

governo Dilma teve de se confrontar

concordamos com o fato que, nos dias

institucional e na gestão orçamentá-

com inúmeras atividades (bilaterais,

de hoje, a PEB não é mais feita ape-

ria e organizacional do Itamaraty.

multilaterais, relativas à cooperação

nas no seio do Itamaraty (mas tam-

Do ponto de vista financeiro, ao

técnica e à diplomacia cultural, etc.)

bém em outros ministérios, como da

longo de 2014 e nas primeiras sema-

iniciadas no segundo mandato de Lula

Saúde, Educação, Desenvolvimento
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Social, Pesca e Agricultura, Desenvol-

de determinadas famílias e classes so-

anos 1980 (e seus corolários em ter-

vimento e Comércio etc.), seria cor-

ciais em detrimento de uma represen-

mos de avanços nas políticas de direi-

reto levar-se em conta tão somente o

tação mais plural e condizente com

tos humanos, direitos das mulheres e

orçamento do Itamaraty para se falar

a realidade social e demográfica do

das minorias) trouxe ao Itamaraty o

em “orçamento da política externa”?

Brasil. A competência na condução

desafio de construir, paulatinamen-

A modernização institucional in-

da PEB, aplaudida internacionalmen-

te, uma dimensão de política pública

clui tarefas quanto à renovação do

te, também se forjou com base na re-

para a PEB, o que tem gerado tensões

plano de carreira (fundamental para

presentação quase exclusiva das elites

e algumas contradições.

garantir a motivação dos diploma-

sociais, étnico-raciais e econômicas,

Em carta publicada no Correio

tas mais jovens) e à modernização

em tudo isso em detrimento de uma

Braziliense de 28 de outubro de

da governança interna da instituição

política de gênero. No plano domés-

2014, Soraya Castilho, presidenta da

(relações entre as diferentes carreiras

tico, a democratização a partir dos

Associação Nacional dos Oficiais de

existentes no Itamaraty, alocação de
funcionários em função das prioridades temáticas e geográficas da PEB,
política de recrutamento e formação

figura 4

no Instituto Rio Branco etc.).20 O Ita-

empresas com maior índice de internacionalização,
em 2013

maraty e o corpo diplomático constituem, ao lado das Forças Armadas, a
mais antiga e tradicional burocracia
do Estado brasileiro. Burocracia implica rigor no processo seletivo, regras gerais com base no mérito para a
promoção de seus quadros, formação
e treinamento contínuos ao longo da
carreira, bem como normas hierárquicas que ordenam o aprendizado e a socialização de seus agentes, criando assim as bases sociais e culturais para o
reconhecimento mútuo no âmbito da
organização. O Instituto Rio Branco,
fundado em 1945, é uma peça central
dessa arquitetura, uma vez que seleciona e capacita os diplomatas brasileiros, definindo critérios para progressão funcional na carreira a partir
do nível de terceiro secretário.
No entanto, a tradição da burocracia diplomática produziu, ao longo da
República, privilégios de alguns indi-

JBS
Gerdau
Stefanini
Magnesita Refratários
Marfrig Alimentos
Metalfrio
Ibope
Odebrecht
Sabó
Minerva Foods
Tigre
Vale
Weg
Suzano
BRF
Camargo Corrêa
Embraer
Ci&T
Marcopolo
Artecola
DMS Logistics
Indústria Romi
Cia Providência
Votorantim
Andrade Gutierrez
Natura
Agrale
Itaú-Unibanco
Bematech
Petrobras
CZM
Banco do Brasil
Ultrapar
Bradesco
BRQ IT Services
*O índice considera a relação entre o doméstico e ointernacional em três domínios:
quantidade de ativos, volume de receitas e quantidade de funcionários.
Fonte: Fundação Dom Cabral, 2013.
Elaboração: Labmundo, 2014.

víduos (sobretudo homens) oriundos
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figura 5

representações diplomáticas brasileiras e quantidade de funcionários e diplomatas**

* O Brasil não reconhece os seguintes países: Abecásia, R. Turca do Chipre do Norte, Ossétia do Sul, R. Árabe Sahauri Democrática (Saara Ocidental),
Somalilândia, Transdniéstria e Taiwan.
** A parte hachurada no gráfico representa o total de diplomatas em cada representação.
Fonte: Dados oficiais obtidos do Itamaraty por meio da Lei de Acesso da Informação (Lei 12.527/2011).
Elaboração: Labmundo, 2014.

Chancelaria do Serviço Exterior Bra-

nanceira de seus salários e apontam

plomatas mulheres e negros na car-

sileiro, bem lembrou que existem três

para a necessidade de modernização

reira. Respondendo a pressões sociais

carreiras no seio do serviço exterior:

da Casa do Barão, habitada por di-

e políticas, o Itamaraty lançou, em

assistente de chancelaria, oficial de

plomatas e por outras categorias fun-

2002, a Bolsa Prêmio de Vocação

chancelaria e diplomata. No caso es-

cionais. Modernização implica gerar

para a Diplomacia, com a finalidade

pecífico dos “ofchans”, principais res-

previsibilidade nas carreiras do ser-

de proporcionar maior igualdade de

ponsáveis pela execução dos serviços

viço exterior, recrutamento constan-

oportunidades de acesso à carreira de

consulares, não há concurso desde

te, regularidade no orçamento, entre

diplomata e de acentuar a diversidade

2009. Dimensão mais prática da PEB,

outros desafios. Fazer política externa

étnica nos quadros do Itamaraty. Em

os serviços consulares aumentaram

também implica fazer gestão, atuali-

setembro de 2014, sob a liderança da

em importância, graças à internacio-

zar os procedimentos administrativos

diplomata Sônia Gomes, foi criado o

nalização das empresas brasileiras,

e trabalhar na governança interna do

Comitê para combater a discrimina-

ao crescente fluxo de turistas para o

Itamaraty.

ção de gênero e raça. O número de

Brasil e à presença de brasileiros no

Outro aspecto mais profundo da

mulheres promovidas a embaixadoras

exterior. Os oficiais de chancelaria

modernização institucional diz res-

aumentou de 5,15% do total em 2001

ainda reclamam da desvalorização fi-

peito ao aumento do número de di-

para 20% em 2011, segundo Viviane
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Rios Balbino.21 A partir de 2015, de-

ticos”, entidades subnacionais, ope-

massas e visões subjetivas na política

verão ser aprovados na fase inicial da

radores

movimentos

externa. Curioso que, na perspectiva

prova do Instituto Rio Branco 10% a

sociais, organizações não governa-

dos institucionalistas, embora por

mais de candidatos, necessariamente

mentais, redes transnacionais, atores

vias diferentes, chega-se à conclusão

afrodescendentes, que tenham obtido

religiosos, entre outros, são cada vez

semelhante: diferenças entre política

pelo menos 40% de acerto na prova.

mais atuantes nas relações interna-

doméstica e política internacional,

Os impactos gerados pelo aumento

cionais do Brasil, com incidência cres-

elevados custos de informação sobre

do número de candidatos recrutados

cente na definição das prioridades da

a realidade complexa da política ex-

no concurso de admissão à carreira

política externa. Com o aumento do

terna, ausência de demandas sociais e

de diplomata, associado às políticas

número de atores, as visões e as práti-

baixo interesse dos parlamentares so-

de reconhecimento implementadas

cas em matéria de PEB se pluralizam,

bre temas internacionais, inter alia,

no Itamaraty, devem ser monitora-

gerando em alguns casos tensões e

seriam variáveis explicativas do insu-

dos, mas apresentam o potencial de,

contradições, impondo à Presidên-

lamento da política externa. Segundo

no longo prazo, produzir efeitos sobre

cia e ao Itamaraty a necessidade de

William Zimmerman, que analisa em

a socialização e a cultura organizacio-

maior coordenação e diálogo com

detalhe o modelo de Theodore Lowi

nal do Ministério.22 A diversificação

atores institucionais não tradicionais

das políticas distributivas, regula-

das origens dos candidatos aprova-

e atores não estatais nesse campo re-

tórias e redistributivas aplicado ao

dos e dos diplomatas promovidos,

novado da política externa. Portanto,

campo da política externa, haveria

em termos de classe social, gênero

não é surpreendente que, desde o co-

uma distinção deste campo, que ten-

e raça, pode inclusive associar-se,

meço do século XXI, voltem ao debate

deria a estar mais insulado das forças

enquanto hipótese analítica para

acadêmico temas como a natureza da

políticas domésticas.23 Como lembra

futuras pesquisas, à ideia de melhoria

política externa e seu processo de de-

Maria Regina Soares de Lima, de

da representação do Brasil (mais

mocratização.

uma perspectiva realista ou institu-

econômicos,

plural e inclusivo) no mundo e à de

De fato, a hipótese da inconveni-

cionalista, muitos analistas da políti-

aumento do capital simbólico de sua

ência do controle democrático sobre

ca externa, principalmente com base

diplomacia. No entanto, fora dos mu-

a política externa, em função de sua

na experiência norte-americana, têm

ros do Itamaraty, a transformação

alegada particularidade, é reconheci-

ecoado argumentos contrários à sua

institucional deveria passar, igual-

damente normativa e está fundada no

democratização.24

mente, pela diversificação crescen-

argumento de que as características

No entanto, desde meados dos

te dos diálogos do Itamaraty com as

atribuídas à política externa (defesa

anos 1990, a literatura tem-se diver-

organizações da sociedade civil, como

do “interesse nacional”, segurança

sificado, e mesmo nos Estados Uni-

veremos a seguir.

nacional, diplomacia do segredo) a

dos existem analistas que chamam a

tornariam menos sujeita aos impera-

atenção para o papel dos atores do-

A democratização do Estado

tivos democráticos. Nisso, argumen-

mésticos, entre eles, o Parlamento,

brasileiro: o Itamaraty diante dos

tam alguns autores (defensores do re-

as ONG, as redes e a mídia. Segundo

imperativos de coordenação política e

alismo nas relações internacionais), a

Lisa Martin, por exemplo, normas in-

participação social

política externa seria distinta das de-

ternacionais podem produzir o efeito

Com a mudança de escala da polí-

mais políticas governamentais, sendo

de lock in, ou seja, normas externas

tica externa brasileira, transformam-

fundamental defender a autonomia

podem condicionar e circunscrever

-se também seus atores institucionais

do tomador de decisão diante do que

comportamentos e estratégias polí-

e não estatais: ministérios “domés-

etiquetam como irracionalidade das

ticas no plano nacional. Além disso,
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salienta que as negociações domésti-

do “tecnocrata ilustrado” e do insula-

e Aliança do Pacífico”. O documento

cas que envolvam mais densamente

26

mento no campo da política externa.

menciona o grupo BRICS, mas com

o Parlamento tendem a aumentar a

Partindo dessa crítica e cons-

ênfase nos diálogos bilaterais (entre

credibilidade dos compromissos in-

truindo sobre o reconhecimento de

Brasil e cada um de seus membros),

ternacionais. Em vez da metáfora do

que as instituições podem ter papel

não como coalizão de poder ou aliança

jogo de soma zero, Lisa Martin prefe-

decisivo na abertura democrática dos

estratégica. O Brasil deveria “aderir às

re descrever as relações entre o Exe-

debates sobre política externa, Chris-

negociações plurilaterais relativas ao

cutivo e o Legislativo em termos de

topher Hill defende argumento bas-

comércio de serviços”. No documento

interação: o Legislativo não seria um

tante diferenciado: a política externa

– assinado pelo presidente Paulo Skaf

ator tão passivo em matéria de políti-

seria um “espaço político”, uma vez

e preparado com a colaboração espe-

ca externa. A autora sustenta que, em

que a fronteira entre o doméstico e o

cial do embaixador Rubens Barbo-

vez da abdicação, deveria ser pensada

internacional seria artificial quando

sa, presidente do Conselho Superior

a hipótese da delegação, para explicar

se consideram as ações políticas dos

de Comércio Exterior (COSCEX) – a

as relações entre Legislativo e Execu-

principais atores institucionais, ope-

Fiesp também defendia a vinculação

tivo em matéria de política externa

radores econômicos e redes sociais na

dos projetos de cooperação técnica do

– muito embora, em casos de dissen-

atualidade.27 Essa hipótese é o ponto

Senai e da Embrapa a investimentos

so ou de conflitos distributivos entre

de partida para muitos analistas da

brasileiros, tornando mais célere a

atores domésticos, a delegação possa

PEB na defesa de sua democratiza-

atuação da Agência Brasileira de Co-

ser colocada em xeque. Em função de

ção. Por exemplo, rompendo com o

operação (ABC).28

suas responsabilidades diante de seu

insulamento da política externa e ex-

Se tomarmos a definição de po-

eleitorado, deputados e senadores

pressando suas visões sobre a inser-

lítica pública como “o que o governo

tendem a se mobilizar sobre temas de

ção internacional brasileira, a Fiesp

escolhe fazer ou não fazer”,29 ficará

política externa quando existem con-

publicou em maio de 2014, pleno ano

evidente que, em matéria de políti-

flitos distributivos domésticos.25 Isso

eleitoral, o “Documento de Posição –

ca externa, o governo tem opções,

faz com que o desenho institucional

Propostas de Integração Externa da

muito embora algumas delas sejam

das relações Legislativo–Executivo

Indústria”, no qual afirmava que o

fortemente limitadas pela própria

(modelos de organização legislati-

Brasil teria “tímida inserção interna-

natureza do Estado (capitalista e de-

va, envolvimento do Parlamento nas

cional”, que era necessário retomar a

mocrático) e do sistema internacional

negociações, trabalhos e debates nas

“competitividade sistêmica da econo-

(anárquico e assimétrico). Algumas

comissões, tempo de regulamentação

mia brasileira”, que não haveria “mais

preocupações são permanentemen-

e internalização de acordos interna-

tempo a perder”. Defendia uma “re-

te importantes na agenda de política

cionais, alocação de orçamentos para

forma institucional da CAMEX, visan-

externa (a exemplo da segurança das

a implementação de novas normas

do ao fortalecimento de um comando

fronteiras e de seus cidadãos no exte-

etc.), assim como a percepção das eli-

único, dotado de mais autonomia nas

rior), ao passo que alguns problemas

tes sobre temas internacionais, sejam

ações de política comercial”. A assi-

podem tornar-se mais relevantes para

ambos fatores que corroboram a hi-

natura de um acordo comercial Mer-

um governo em comparação a outros.

pótese de que as instituições são fer-

cosul – União Europeia deveria ser

Em políticas públicas, influenciam na

ramentas fundamentais para conferir

“prioridade imediata”, bem como uma

definição do que seria prioritário para

maior credibilidade aos compromis-

aproximação com o Japão e os EUA.

um governo, pelo menos, três ordens

sos internacionais, donde a importân-

O Brasil deveria estreitar as “relações

de fatores: os problemas, as soluções

cia de repensar criticamente o modelo

comerciais e políticas entre Mercosul

propostas e a própria política. O que
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é um problema de política externa,

veis incoerências e riscos de perda de

agendas da PEB com outros minis-

como ele se constrói socialmente, que

credibilidade associados às mudan-

térios e instituições políticas não é

itens pautam a agenda são questões

ças da escala e às transformações da

uma tarefa de fácil execução para o

que podem variar de acordo com a

economia política da PEB. Haja vis-

Itamaraty. No bojo da crise da dívi-

coalizão governante. Ao fazer esco-

ta que a política externa não começa

da externa, no fim dos anos 1980, o

lhas, o governo democraticamente

onde termina a política doméstica, a

dossiê da negociação com as agên-

eleito tem de saber que alguns po-

necessidade de coordenação burocrá-

cias internacionais passou a ser de

dem ganhar, mas que outros podem

tica e política tem crescido de modo

responsabilidade da Fazenda, o que

perder com uma decisão de política

significativo desde o começo dos anos

representou uma perda política para

externa. A noção de ganhos e perdas

2000. Abusando do jargão da pes-

o Itamaraty, muito embora vários

não se restringe, evidentemente, ao

quisa empírica em Ciência Política e

diplomatas tenham assumido a coor-

campo econômico. As perdas também

Relações Internacionais, em muitos

denação da equipe de negociação ou,

podem ser de posicionamentos políti-

casos, a política externa é a variável

mais recentemente, a direção da Se-

cos, de visões sobre o lugar do Brasil

independente que explicaria por ex-

cretaria de Assuntos Internacionais

no mundo ou ainda sobre a relevân-

celência os posicionamentos do Es-

do Ministério da Fazenda, a exemplo

cia das relações Sul-Sul nas agendas

tado no plano internacional, mas não

dos embaixadores Jorio Dauster (ne-

bilaterais e multilaterais. Existe na

se pode negligenciar seu estatuto de

gociador da dívida de 1990 a 1991) e

política externa, como em outras po-

variável dependente dos processos

Carlos Márcio Cozendey (secretário

líticas públicas, boa dose de incre-

domésticos relativos à internaciona-

de Assuntos Internacionais). Ape-

mentalismo, não se parte de zero: as

lização da economia e da política, e à

sar de muitas pressões, o Itamaraty

decisões tomadas no passado podem

própria construção democrática das

ainda mantém o dossiê da promoção

constranger decisões presentes e fu-

políticas públicas.

comercial, embora paulatinamente

turas, limitando a capacidade de re-

Coordenar burocraticamente as

venha crescendo o respaldo político

verter rotas e de adotar novos rumos.
As orientações propostas pela Fiesp,
é evidente, não são isentas, porém refletem os interesses de um grupo bem
particular no seio da sociedade brasileira, podendo gerar opções por caminhos distintos daqueles trilhados até
o presente.
Nesse contexto, o Itamaraty é um

figura 6

FINANÇAS DO ITAMARATY: ORÇAMENTO PREVISTO E
EXECUTADO PARA O MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
ENTRE 2010 E 2014 (EM BILHÕES DE REAIS)
2,5
2,0

dos agentes institucionais mais im-

1,5

portantes da PEB, porquanto se trata

1,0

de um ministério político: não é o Mi-

0,5

nistério do Comércio Exterior, nem a

0

Secretaria de Direitos Humanos, nem
a do Desenvolvimento do Agronegócio... Trata-se de um ministério com a
função de pensar a política externa no

2010

2011
Orçamento previsto

2012

2013

2014

Orçamento executado

Fonte: site do Senado, 2015 (www12.senado.gov.br/orcamento/
Elaboração: Labmundo, 2014.
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do Ministério de Desenvolvimento,

privilegiados a informações e a redes

mente convergentes30. Tradicional-

Indústria e Comércio para assumir a

dentro do aparelho burocrático) é

mente o MRE sempre foi mais aberto

liderança na condução dessa agenda.

novo no seio do Itamaraty: além de

aos grupos de interesse econômicos,

Ademais, o Itamaraty depende cada

ser objeto que merece reflexão inte-

mas os avanços democráticos no pla-

vez mais da expertise de alguns mi-

lectual, teórica e histórica por parte da

no nacional impõem um aggiorna-

nistérios e empresas públicas na con-

academia brasileira, também deveria

mento das políticas internas do Ita-

dução de negociações internacionais

despertar o interesse do mundo das

maraty, abrindo canais institucionais

e de projetos de cooperação técnica.

instituições políticas. Em todo caso,

de transparência e diálogo com toda

A ação externa das entidades subna-

são a prova mais clara de que o Ita-

a sociedade brasileira. Hoje, sabemos,

cionais igualmente torna o papel do

maraty não é uma organização homo-

opõem-se duas concepções distintas

Itamaraty mais complexo, mormente

gênea, e que as vozes da dissidência

sobre qual deveria ser o formato insti-

no caso daquelas como o estado-fede-

podem, muito frequentemente, ser

tucional da participação da sociedade

rado de São Paulo, que atuam inten-

veiculadas por diplomatas que não

civil nas agendas da política externa.

samente no plano externo também

estejam mais na ativa, à semelhança

Uma delas, defendida há tempos pelos

como parte de um projeto político de

das burocracias militares. A função

setores industriais e associações como

projeção de modelos de desenvolvi-

precípua dos diplomatas é conduzir a

a Fiesp, propugna a retirada da coor-

mento distintos.

diplomacia a partir das políticas deci-

denação das negociações comerciais

Mais ainda, reconhecendo que a

didas de forma democrática, em sin-

internacionais do Itamaraty em favor

burocracia diplomática é fundamen-

tonia fina com a Presidência da Re-

da criação de organismo não ministe-

tal na condução das agendas da PEB

pública. Isso significa que de um lado

rial em moldes semelhantes ao USTR

porque é dotada de expertise política

e de outro, entre o MRE e a PR, os

(United States Trade Representati-

e histórica sobre os caminhos da nos-

agentes políticos e os diplomatas pre-

ve) ou da transformação da CAMEX

sa política externa, também sabemos

cisam estar abertos ao diálogo, dentro

(Câmara de Comércio Exterior) em

que, como toda burocracia, ela não é

e fora dos muros institucionais e com

espaço institucional de consulta e for-

eleita, nem é representativa. Trata-

atenção particular para as assimetrias

mulação da política comercial externa.

-se, como diria Anthony Giddens, de

de acesso à informação existentes na

Em ambos os casos, o Itamaraty per-

um “expert-based system”, fenômeno

sociedade brasileira. Como o próprio

deria agência e agenda importante da

que hoje se repete em praticamente

sociólogo britânico chamou a aten-

política internacional, a despeito de

todas as áreas de políticas públicas:

ção, os sistemas sociais baseados em

seu protagonismo reconhecido com

na economia, na saúde, na educação,

peritos podem, de fato, ser muito ca-

a eleição vitoriosa do Embaixador

no meio ambiente etc. O que falta, no

pacitados e profissionalizados, mas

Roberto Carvalho de Azevêdo para o

caso da diplomacia e da política exter-

também pouco transparentes e pouco

cargo de Diretor Geral da OMC (Or-

na brasileira, são órgãos de controle

inclinados ao diálogo democrático e

ganização Mundial do Comércio). A

político da burocracia (indo além do

inclusivo.

retirada da agenda comercial de um

controle administrativo e financeiro

É, portanto, mais que oportuno

ministério eminentemente político e

realizado pelo Tribunal de Contas da

que o MRE se modernize e amplie

sua inserção em agência de regulação

União). O Legislativo, por várias ra-

seus canais institucionais de diálogo

comercial, mais suscetível à influência

zões históricas e políticas, ainda exer-

com outras instituições, mas também

de interesses empresariais e lobbies

ce muito timidamente essa função.

com o crescente número de atores na

comerciais, pode incorrer no risco

O papel recente de alguns embai-

esfera social, cujos interesses e prefe-

de privatização dessa área da política

xadores aposentados (com acessos

rências não são sempre e necessaria-

externa, indo assim em direção oposta
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ao movimento de democratização de

zes gerais dessa política. Tal proposta

ro se intensificou a partir do governo

seu processo decisório. Essa perda

prevê, além da presença dos setores

Fernando Henrique Cardoso.

da agenda comercial pelo Itamaraty

governamentais específicos da polí-

A proposta do Grupo de Refle-

poderia, ademais, abrir as portas a

tica externa, a participação de uma

xão sobre Relações Internacionais

que, em outros campos (energia e

diversidade e pluralidade de organi-

de criação do Conselho Nacional de

biocombustíveis, mudanças climáticas,

zações, movimentos, redes e outros

Política Externa Brasileira recebeu o

integração regional, cooperação para

fóruns que atuam no campo da polí-

apoio de várias organizações não go-

o desenvolvimento), a PEB fosse

tica externa, contemplando os setores

vernamentais e do próprio Conselho

pautada quase exclusivamente por

empresariais, organizações sindicais,

Nacional de Segurança Alimentar e

interesses corporativos.

movimentos

organizações

Nutricional (Consea), que funciona

sociais,

A outra proposta, que Maria Re-

não governamentais, fundações par-

junto à Presidência da República. A

gina Soares de Lima e eu já expuse-

tidárias, acadêmicos, instituições de

participação social no CONPEB, de

mos em artigos na imprensa, parte

estudos e centros de pesquisa, entre

natureza consultiva, não significa-

de uma concepção distinta, radica-

outros.

ria ameaça à democracia. Os críticos

lizando a dimensão pública da polí-

Além de promover a democratiza-

tendem a afirmar que a criação do

tica externa e colocando sua agenda

ção das agendas de política externa e

CONPEB resultaria em pressões da

na esfera da discussão democrática.

a dimensão propriamente pública de

sociedade civil sobre o Itamaraty,

Por iniciativa do Grupo de Reflexão

seus debates, a proposta do CONPEB

mas desde quando ouvir a cidadania

de Relações Internacionais (GR-RI),

fortalece institucionalmente o MRE

é sinônimo de ser vítima de pressão?

articulação autônoma composta por

na relação com outros atores gover-

Outros poderiam ver na instância

indivíduos oriundos de diversos se-

namentais domésticos e legitima sua

participativa uma forma de contrapor

tores progressistas da sociedade civil,

capacidade de negociação no exterior,

a pressão dos lobbies informais que,

foi organizada na Universidade Fede-

na medida em que amplia a represen-

por vezes, podem sustentar interesses

ral do ABC, em julho de 2013, a Con-

tatividade e a pluralidade de vozes

pouco públicos ou, pelo menos, muito

ferência Nacional “2003-2013: Uma

da sociedade na arena renovada da

setoriais.31

Nova Política Externa”, no bojo da

política externa. Contrariamente à hi-

No sentido da abertura, existem

qual emergiu a demanda de criação

pótese do esvaziamento e da margina-

iniciativas tomadas pelo MRE em

do Conselho Nacional de Política Ex-

lização do Itamaraty, sustentada por

2014 que merecem destaque: a or-

terna (CONPEB). Conforme previsto

alguns dos embaixadores aposenta-

ganização dos Diálogos sobre Políti-

em vários artigos da Carta Constitu-

dos, muito atuantes na mídia paulista

ca Externa e o anúncio da confecção

cional de 1988, que definiram a par-

e em programas de televisão, a criação

do primeiro Livro Branco da Política

ticipação como ferramenta de gestão

de formatos institucionais que permi-

Externa. Com a participação de seto-

pública nas mais diversas funções

tam ampla participação da sociedade

res diversos do mundo empresarial

governamentais, e concebido nos

civil dá centralidade ao Itamaraty e

e sindical, mídia, organizações não

moldes dos conselhos nacionais de

se espelha em processos em curso em

governamentais, movimentos sociais,

participação já existentes em outras

várias democracias ocidentais. Em

intelectuais, pesquisadores e órgãos

políticas públicas, o CONPEB, con-

democracias presidencialistas, me-

governamentais, os Diálogos inserem

selho de natureza consultiva, visaria

canismos dessa natureza se tornam

a política externa na esfera pública

a acompanhar a condução da política

ainda mais necessários em função da

de discussão, em alinhamento com a

externa do poder executivo federal e

crescente tendência à “diplomacia

tese de que o insulamento burocrá-

contribuir para a definição de diretri-

presidencial”, que no caso brasilei-

tico de qualquer agência do Estado
abril • maio • junho 2015
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democrático enfraquece sua própria

tica externa. Demonstram que existe

das relações internacionais é sem-

capacidade de formulação e gestão

uma saudável pluralidade de visões

pre dinâmico e de que é necessário,

de políticas governamentais. Durante

sobre os destinos da PEB, apontan-

no contexto da democratização da

duas semanas, a partir de 26 de feve-

do em alguns casos (comércio, inte-

PEB, responder a essas mudanças

reiro de 2014, foram debatidos diver-

gração regional, cooperação para o

também com inovações no campo

sos temas fundamentais para a inser-

desenvolvimento, por exemplo) para

institucional. Sendo a política ex-

ção internacional do Brasil, tais como

clivagens em setores da sociedade,

terna uma política pública – assim

governança global, desafios da polí-

do mundo econômico e do gover-

reconhecida inclusive no discurso

tica comercial, integração regional,

no. A falta de consenso é saudável

de posse do novo secretário-geral do

cooperação internacional, energia,

na democracia, regime em que um

MRE32 – podemos fechar este artigo

mudança climática, Oriente Médio,

dos principais fundamentos é pro-

com o seguinte questionamento: que

BRICS e África. A abertura é tímida,

piciar a negociação de conflitos e a

mudanças futuras devem ser opera-

mas louvável, até mesmo porque visa

celebração de acordos entre posições

das no Itamaraty e no diálogo políti-

à preparação do primeiro Livro Bran-

diferentes; também contribui para

co que mantém com a Presidência da

co da Política Externa – anunciado

desfazer o mito da permanência de

República?

em 2014, mas ainda não publicado.

um paradigma imutável da inserção

Ambas iniciativas enfatizam a

internacional do Brasil, ilustrando a

dimensão de política pública da polí-

percepção de que o curso histórico

O autor é professor e pesquisador de Relações
Internacionais do IESP-UERJ
crsmilani@iesp.uerj.br
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“

verdade sobre os impostos: quem realmente
paga pelas distorções do sistema tributário. E
quem deveria pagar mais”. Foi com esse título
que a revista Carta Capital, em sua edição de
12 de fevereiro de 2014, trouxe à tona um dos debates
mais importantes para o sistema tributário brasileiro:
a tentativa de conciliação entre o regime tributário e
a promoção de uma justiça social. Na reportagem de
Samantha Maia, procurou-se explicar algo que há muito
tempo precisa ser corrigido. Ao se onerar mais o consumo
em vez da renda e da propriedade, o sistema tributário
brasileiro pune os mais pobres e alivia a carga do topo
da pirâmide social. Ou seja, havendo o predomínio da
cobrança do imposto de consumo, o qual não permite
qualquer distinção entre pessoas ou renda, fica cada vez
mais clara a opção feita pelo sistema tributário brasileiro:
optou-se pela menor oneração de ricos e proprietários.
Uma contraposição possível poderia ser a tributação
sobre a renda, de modo a atingir proporcionalmente as
riquezas.
E, efetivamente, essa ideia de proporcionalidade foi
suscitada nos debates acerca da criação do imposto de
renda em diversos países. Assim, chama a atenção o fato
de que, apesar de o imposto de renda estar associado à
promoção de um maior equilíbrio tributário, nem sempre
tal correlação foi percebida. É nesse sentido que surge
controvérsia. Considerando que hoje no Brasil dois terços da arrecadação das três esferas (União, estados e
municípios) tributam o consumo, questiona-se: a criação
do imposto de renda no Brasil visava a concretização
de uma justiça tributária? Realmente, parece que não.
Desse modo, partindo da atual problemática do sistema
tributário brasileiro, este artigo pretende trazer alguns
apontamentos desnaturalizando os ideais igualitários do
imposto de renda, bem como demonstrando as motivações para a sua criação na Primeira República brasileira.
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Império Brasileiro
A Estrutura Tributária e o Imposto de Renda
A independência do Brasil não promoveu profundas alterações na estrutura fiscal do país. As grandes
transformações no sistema tributário nacional tiveram
como marco inicial o ano de 1832, tendo seu ápice com
a promulgação do Ato Adicional de 1834, estabelecido
pela Lei n° 16, de 12 de agosto de 1834. Por essa reforma
constitucional, as Assembleias Provinciais receberiam
poderes para instituir quaisquer tributos, desde que não
prejudicassem as imposições gerais do Estado e que não
se confundissem com os impostos de importação. Segundo a historiadora Wilma Peres Costa, essa lei acabou
conferindo importantes atribuições às províncias, entre
elas a atribuição fiscal.
Após a sua promulgação, foi atribuída às assembleias
provinciais a função de determinar as despesas municipais e as provinciais, bem como os impostos que deveriam
ser cobrados para fazer frente a tais despesas. Dessa
forma, ficava sob sua responsabilidade a fiscalização
das rendas públicas, além do controle das contas. Nessa
medida, a arrecadação desses impostos deveria prover a
localidade de obras que fossem necessárias, de instituição
de uma força policial, de promoção de uma educação
pública, entre outros aspectos.
A disputa pela manutenção dessas conquistas foi
tamanha, que, mesmo após o advento da Lei de Interpretação do Ato Adicional (1840), as mudanças estabelecidas
no âmbito fiscal e tributário foram mantidas. A Lei de
Interpretação do Ato Adicional promoveu, fundamentalmente, a centralização do aparato judicial do país. Ao
constatar, então, a manutenção da flexibilização quanto
à criação de impostos, aliada a um aumento progressivo
na arrecadação das províncias, é possível concluir que
a autonomia tributária das províncias foi plenamente
exercida, mesmo após o Regresso conservador.
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Resumidamente, a competência provincial passou
a incidir sobre os impostos que taxavam as atividades
internas, em geral de difícil cobrança pelo governo central, dado o tamanho do território nacional. Por outro
lado, o comércio exterior continuou sob o domínio do
governo central, fato que se justificaria não só pela sua
maior rentabilidade, mas também porque os impostos
de importação e exportação eram mais fáceis de serem
arrecadados pelo Governo Geral.

d

iante da primeira fixação de competências
tributárias privativas às províncias, as primeiras perdas financeiras começaram a ser
sentidas pelo governo central. Para recompor
suas rendas, no ano de 1844 o governo instaurou a Tarifa
Alves Branco. O principal objetivo dessa tarifa era promover um aumento das taxas de importação, imposto de
competência do governo do Império. Não obstante terem
efetivamente aumentado as rendas do governo central,
o crescente déficit financeiro do Estado, o advento da
Guerra do Paraguai (1864-1870) e a crescente disputa por
mais competências tributárias pelas províncias fizeram
com que novas formas de tributação fossem pensadas
no país. E foi nesse contexto que o debate sobre a criação
do imposto de renda emergiu.
Os três períodos em que se debateu a criação do imposto de renda no Império foram: 1) durante a Guerra do
Paraguai (1864–1870); 2) a defesa de Visconde de Jequitinhonha e Visconde de Itaboraí em 1879; e 3) a proposta
de Visconde de Paranaguá em 1883. A tentativa de criação
do imposto sobre a renda durante a Guerra do Paraguai
explica-se em razão dos altos gastos gerados pela guerra.
No plano econômico, a guerra representou um divisor de
águas no endividamento público.
Em um segundo momento, o Visconde de Jequitinhonha e o Visconde de Itaboraí propuseram um projeto ao

80 Sai bichano!

Conselho de Estado que, para eles, longe de constituir
uma reforma financeira, visava somente enfrentar o momento de conjuntura econômica desfavorável. Buscavam,
assim, outras fontes de arrecadação, nas palavras do
Visconde de Jequitinhonha:
[…] a arrecadação oferece algumas dificuldades, mormente a princípio; mas em algumas nações a boa-fé
dos contribuintes diminui em grande parte esse inconveniente, se a boa-fé nasce da ilustração do povo sobre
a necessidade do imposto e sobre o seu bom emprego,
que deve ser como semente lançada em território fértil.
Talvez que entre nós não apenas a boa-fé de alguns, mas
também a basófia de outros, tornem fácil e produtiva a
arrecadação. Sim, entre nós há muita gente que antes
quer parecer rica que confessar que é pobre. A arrecadação será em todo o caso difícil no começo, mas depois
há de melhorar, e ao final se tornará tão perfeita quanto
possível. (RODRIGUES: 1973-1979, p. 277)

As respostas ao projeto foram inúmeras, o consenso,
impossível. Alguns admitiram a excelência do imposto de
renda, enquanto outros se mostraram completamente
contrários à sua criação. Um outro grupo intermediário
até admitia a sua implantação, porém com algumas
restrições. De modo geral, estavam receosos quanto
aos abusos do arbítrio no levantamento de um tributo
considerado de difícil estabelecimento, menos produtivo
do que se acreditava e, principalmente, vexatório para
uma população não habituada a contribuições diretas.
Por sua vez, a maior discussão sobre o tributo ocorrera no ano de 1883, no seio da Câmara dos Deputados
e, posteriormente, no Conselho de Estado, sendo um
dos últimos grandes debates sobre finanças no Império.
Nesse contexto, o Visconde de Paranaguá tentava, pela
primeira vez desde o Ato Adicional de 1834, rever a divisão
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das competências tributárias entre o governo central e
as províncias. Dessa forma, pretendia em seu projeto
ceder dois impostos de competência da União (imposto
de indústrias e profissões e o imposto de transmissão
de propriedade) para as províncias, e como forma de
compensar a União pela falta desses tributos criar-se-ia
o imposto de renda sob sua competência.
Esse projeto de lei estava inserido em uma das reivindicações das províncias: autonomia tributária. Para Maria
Valéria Junho Pena (PENA: 1992, p. 345) uma das razões
desse projeto seria a necessidade da descentralização
fiscal e administrativa, que algumas personalidades da
época acreditavam ser uma exigência para o reordenamento das finanças do governo. O próprio Visconde de
Paranaguá declarou ser:
[…] necessário promover, quanto possível, a descentralização administrativa e fortalecer a autonomia das Câmaras municipais, dando vida a este elemento liberal das
nossas instituições por meio da melhor classificação da
distribuição das rendas gerais, provinciais e municipais,
sem o que qualquer reforma, de tal natureza, não surtirá
efeito. (MATHIAS: 1880-1884, p.p 07 e 08)

O Visconde de Paranaguá desejava promover uma
reforma administrativa a partir da discriminação e melhor
divisão das rendas, a fim de associar mais eficazmente as
províncias ao governo central, cujo adiamento, em sua visão, só poderia cada vez mais afrouxar os laços da União.
Foi dentro desse contexto que o Visconde de Paranaguá
pretendia implementar o imposto de renda, tendo como
base os seguintes argumentos: de ajudar no déficit orçamentário e de compensar a necessária descentralização da
administração e finanças do Império, ou seja, de compensar
à União a cessão dos impostos de indústrias e profissões e
de transmissão de propriedade para as províncias.
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O projeto fora rechaçado no Conselho de Estado e,
consequentemente, a questão da discriminação das rendas não fora solucionada. Na verdade, os debates sobre
a discriminação das rendas e a criação do imposto de
renda não se referiam apenas a demandas financeiras,
mas havia um aspecto que estava implícito a essas discussões: o caráter unitário do regime imperial. Proclamada a
República, qual não seria o principal tema a dominar os
debates do Congresso Constituinte de 1890–1891: a discriminação das rendas. Considerada por muitos à época
como o tema central do debate constituinte, a temática
foi tratada como “o nó vital do pacto constitucional.”
O Congresso Constituinte (1890-1891)
A discriminação das rendas fora sem dúvida o assunto
mais debatido e controvertido durante todo o Congresso
Constituinte republicano. Com o objetivo de definir a discriminação das rendas no país, os constituintes passaram
a defender seus projetos e a almejar a adoção de um
sistema que melhor atendesse a seus interesses políticos
e econômicos dentro de seus respectivos estados.
De forma resumida, o Congresso Constituinte de
1890-1891 estava dividido entre dois grandes grupos
que se encontravam em disputa: os chamados unionistas (defensores do projeto do Governo Provisório) e a
bancada rio-grandense. O projeto do Governo Provisório
havia adotado um sistema que determinava um número
de rendas específicas de competência da União e outras
tantas específicas aos estados, deixando as restantes de
competência cumulativa tanto da União quanto dos estados. Por sua vez, a bancada rio-grandense desejava, de
modo geral, a discriminação das rendas gerais da União,
ficando todo o resto sobre responsabilidade dos estados.
O principal representante da bancada rio-grandense
era Júlio de Castilhos. Para o deputado constituinte somente o sistema proposto por sua bancada poderia promover

abril • maio • junho 2015

81

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

a realização do verdadeiro sistema federativo. Do contrário, continuaria a vigorar o velho sistema das finanças imperiais, sistema financeiro esse que, para Castilhos, havia
“atrasado o país, abastardando o caráter nacional.” (BRASIL:
1890-1891, p. 576). Dessa forma, reforçou que não faria
sentido algum dar aos estados a completa autonomia, sem
lhes fornecer meios para exercê-la, ou seja, sem dotá-los
de rendas próprias. Nas palavras de Júlio de Castilhos tal
fato equivaleria à “liberdade na miséria”.
Em seu pensamento predominava a ideia de que se
deveriam proteger os estados contra o poder central.
Não faltaram objeções aos planos de discriminação das
rendas descrito por Castilhos, principalmente por aqueles que não desejavam desfalcar a União diante da preponderância dos estados. Quando Serzedelo Corrêa lhe
questionou sobre as novas despesas atribuídas à União
e sobre qual seria a receptividade dos estados em ajudar
a União em situações calamitosas, Castilhos formulou
uma nova hipótese. Para ele, se a União contraísse um
compromisso urgente, ela deveria recorrer aos estados.
Contudo, se estes não a ajudassem prontamente, a União
deveria realizar uma operação de crédito e contrair um
empréstimo, sendo que o serviço de juros e a amortização
da dívida ficariam a cargo dos estados. Esta solução para
Castilhos seria uma “solução radical”, isto é, uma “solução
federativa” (BRASIL: 1890-1891, p. 579).
Em resumo, para Júlio de Castilhos a União representava o grande mal de todo o Império, devendo o poder centralizado ser cerceado durante a República. Dessa forma,
não bastava apenas a autonomia política e a autonomia
sobre os recursos financeiros nos estados. Era preciso
que a União restasse alijada de meios de intervenção ou
de restrição à política local.
Um sentido completamente oposto pode ser verificado no discurso de Rui Barbosa no Congresso Constituinte.
Diante das inúmeras tentativas de promoção de um
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ultrafederalismo, Rui Barbosa procurou denunciar as “exagerações singulares e perniciosas” (BRASIL: 1890-1891, p.
617) que se encontravam presentes nessas falas. E, como
um defensor da União, tomou para si o dever de cercear
estas exagerações para o bem do regime federativo. Para
Rui Barbosa o termo federação havia adquirido um outro
significado, o qual deveria ser intensamente combatido
naquela Constituinte. Nesse sentido, “federação” havia
se “tornado moda, enthusiasmo, cegueira, palavra mágica,
a cuja simples invocação tudo há de ceder, ainda que invoquem mal, fóra de propósito, em prejuízo da Federação
mesma” (BRASIL: 1890-1891, p. 619).
Como se não bastassem todas as competências fiscais
dadas aos estados, Rui Barbosa comentou que, mesmo
assim, não havia terminado a “renhida batalha para favorecer ainda mais aos Estados e empobrecer ainda a União”
(BRASIL:1890-1891, p. 623). Ao rebater as sugestões de
Júlio de Castilhos, Rui demonstrou que o sistema sugerido
pelo projeto da bancada rio-grandense (fornecer à União
os impostos do artigo 6º e entregar todos os outros aos
estados) geraria um enorme déficit no valor de 95 mil
contos de réis, de acordo com a avaliação da receita e da
despesa no ano de 1889. Rui Barbosa também ressaltou
que a criação de um imposto subsidiário sobre a renda
dos estados, proposto por Castilhos nos momentos de
calamidade pública, não teria cabimento para suprir o
déficit do orçamento ordinário.
Mais adiante, Rui Barbosa relembrou a todos que,
antes de pensar em estabelecer novos impostos privativos aos estados, seria possível explorar um vasto campo
tributário ainda não utilizado pela Monarquia no Brasil.
Como exemplo, Rui Barbosa citou o imposto geral sobre
a propriedade, o qual não se confundiria com o imposto
territorial, já que recairia globalmente sobre o valor total
dos haveres do contribuinte, conforme suas declarações.
O imposto sobre a renda também foi mencionado por Rui,
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que o caracterizou como um “tributo justíssimo, reparador,
indispensável e urgente” (BRASIL: 1890-1891, p. 641). Também trouxe como exemplo a possível tributação sobre o
álcool e sobre o fumo. Dessa forma, apresentando inúmeras possibilidades de impostos, ainda não tributados
no Brasil, Rui Barbosa encerrou o seu discurso sobre a
discriminação das rendas.

3°. Taxas de sello, salvo a restrição do art. 9, par. 1°, n. 1;

N

3°. Sobre transmissão de propriedade;

a votação do projeto votaram favoravelmente
ao sistema do representante do Rio Grande
do Sul 103 constituintes, contra 123 que o
rejeitaram. Contudo, apesar do projeto da
bancada rio-grandense não ter sido aceito, as pressões no
plenário, sob uma forte tendência federalista, acabaram
por ampliar os espaços reservados aos estados, sendo
retiradas algumas prerrogativas que antes, no projeto do
Governo Provisório, caberiam à União, no caso o imposto
predial e o imposto de indústrias e profissões. A conclusão
dessa disputa foi que o projeto constitucional do Governo
Provisório somente havia sido alterado para favorecer os
estados. Ou seja, toda aquela discussão em pauta ainda no
final do Império acabou sendo amplificada e, sob uma ótica
ultrafederalista, acabou por levar a uma maior predominância dos estados no momento da divisão das rendas no
país. Houve debates, sim, mas orientados pelas “loucuras
federalistas”. Para concluir a configuração da estrutura
fiscal, foi nesse cenário de debates sobre a delimitação
das competências tributárias que a Constituição Federal
de 1891 estabeleceu, em seus artigos 7°, 9° e 10:
Art. 7°. É da competência exclusiva da União decretar:

4°. Taxas de correios e telégrafos federaes;
Art. 9°. É da competência exclusiva dos estados decretar
impostos:
1°. Sobre a exportação de mercadorias de sua própria
produção;
2°. Sobre imóveis ruraes e urbanos;
4°. Sobre indústrias e profissões
Parágrafo 1. Também compete exclusivamente aos
estados decretar:
1°. Taxa de sello quanto aos actos emanados dos seus
respectivos governos e negócios de sua economia;
2°. Contribuições concernentes aos seus telegraphos e
correios;
Parágrafo 2. É isenta de impostos, no estado por onde
se exportar, a produção de outros estados.
Art. 10. É prohibido aos estados tributar bens e rendas
federaes, ou serviços a cargo da União, e reciprocamente.

Dessa forma, os estados mais ricos dispuseram dos
impostos obtidos a partir do que produziam, contribuindo muito pouco para a renda federal. O §1° do artigo 9°
deixava bem claro a que interesses a Constituição Federal de 1891 obedeceu: aos estados que tinham valiosos
produtos na sua pauta de exportação. Os representantes
desses estados conseguiram estabelecer articulações
políticas suficientes para conduzir a elaboração da Carta
Magna conforme suas conveniências. Vejamos a seguir
as consequências da composição das rendas instituídas
na Constituição Federal.

1°. Impostos sobre a importação de procedência estrangeira;
2°. Direitos de entrada, sahida e estadas de navios, sendo
livre o commercio de cabotagem as mercadorias nacionaes, bem como as estrangeiras que já tenham pago o
imposto de importação;

A criação do Imposto de Renda
Os Debates Políticos na Primeira República
Os primeiros dez anos da República representaram
uma fase de transição para a ordem jurídico-política
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recém-instaurada. Sua fase cronológica pode ser demarcada do estabelecimento do Governo Provisório até
o final do governo de Prudente de Morais. Se o governo
seguinte (Presidência Campos Sales) conseguiria estabilizar o regime, os primeiros anos republicanos tiveram
como traço marcante a instabilidade política. Obviamente,
esse processo de acomodação diante das mudanças
instauradas não se fez sem crise.
Rosa Maria Godoy Silveira (SILVEIRA: 1978, p. 101)
aponta que, com relação à estrutura econômico-financeira, as crises decorreram do rompimento da regulamentação excessiva imposta às finanças do país pela política
imperial. No texto constitucional de 1891 ficava patente a
restrição ao centralismo, principalmente em seu aspecto
econômico. Conforme observou-se no tópico anterior, os
estados conseguiram a todo custo promover um distanciamento administrativo e financeiro em relação à União.
Para garantir cada vez mais a sua autonomia, os estados lutaram pela possibilidade de contrair empréstimos
externos de forma direta e sem qualquer intervenção da
União, bem como pela instituição de uma Justiça no âmbito estadual. Na distribuição do poder de tributar, à União
reservaram-se impostos referentes à importação, trânsito
de navios e taxa de selo; já aos estados, os impostos de
exportação de mercadorias de sua produção, imóveis rurais
e urbanos, transmissão de propriedade, indústrias e profissões, assim como as taxas de selos dos governos locais.
Essa configuração tributária fixada na Constituição
Federal, embora expressão da disputa federalista da
época, já apontava para uma futura crise financeira da
União. Nesse sentido, se lembrarmos que a República já
havia herdado as dívidas do Império, fruto de sucessivos
empréstimos externos, aliado às poucas competências
tributárias que couberam à União, nitidamente conclui-se
que esse quadro só poderia reforçar o clima de tensão e
conflito econômico entre os estados e a União.
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Nos primeiros dez anos de debates políticos na Câmara dos Deputados já era possível identificar essa tensão.
A União, sem condições financeiras para suportar os gastos públicos, tentava a todo custo encontrar brechas na
Constituição Federal para legitimar a cobrança de novos
impostos ou mesmo de impostos estaduais de forma
simultânea. As propostas foram inúmeras, o consenso,
impossível. O aumento do imposto de consumo sobre
o fumo, bebidas alcoólicas e sobre o fósforo, a criação
de “pequenos impostos”, a criação do imposto sobre
subsídios e vencimentos, bem como a própria criação do
imposto de renda foram propostas debatidas no seio da
Câmara dos Deputados como meio de salvar as rendas
da União.
A criação de novas receitas foi o foco dos debates do
ano de 1897. Foi um ano marcante não somente pelo
estado de sítio, mas como pela tentativa de criação de
duas novas receitas em favor da União: (i) imposto sobre
vencimentos e subsídios; e (ii) imposto sobre a renda. As
discussões orçamentárias, que costumavam se alongar
entre os meses de setembro a dezembro, naquele ano
concentraram-se no mês de novembro. Com a crise
financeira e política instaurada, Augusto Montenegro,
relator do projeto da lei orçamentária de 1897, lançou
mão de novos impostos para a composição das rendas
da União. Tentava-se, então, a instauração do imposto
sobre vencimentos e subsídios, bem como do imposto
de renda. O Projeto de Lei Orçamentária nº 140, de 1897
instituía, nos itens nº 31 e nº 42, respectivamente:
Impostos sobre vencimentos e subsídios a saber: 4%
sobre os vencimentos de 1:200$ até 5:000$ annuaes; 7%
sobre o que exceder de 5:000$ até 10:000$; 10% sobre
o que exceder de 10:000$, mantida a taxa de 2% sobre
os vencimentos até 1:200$.
Imposto geral sobre a renda, na forma do art. 10.
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As críticas à criação de ambos os impostos não tardaram a surgir. Para o deputado Alfredo Pinto, que se intitulou “representante do povo”, o aumento da carga tributária
sobre determinados segmentos sociais não deveria ser
aprovado, senão depois de um estudo sobre a situação
do povo naquele momento. O deputado Amphilophio
de Carvalho, ao pedir um aparte para uma explicação
pessoal, proferiu as seguintes palavras:
A nação não deve ficar sem recursos de vida, e é por
isso, somente por isso, que, ouvindo os conselhos do
seu patriotismo, decide se a votar por taes impostos, que
são manifestamente inconstitucionaes, uns por serem
de profissões e industrias, outros por que incidem sobre
immoveis, mas uns e outros da competencia dos estados,
nos termos do art. 9° da Constituição.
Para salvar a Patria não hesita na violação de sua
Constituição.
Pede a Deus, entretanto, que a revisão constituicional, que
já suggeriu à Camara venha pôr cobro a este mal, poupando aos amigos da federação e da lei sacrificios como este
que ora fez o orador. (BRASIL: 1987, p. 359) [Grifos nossos]

Apesar da defesa, o projeto de criação do imposto de
renda no Orçamento de 1987 foi derrotado na última votação. Felisbelo Freire, deputado integrante da Comissão
Orçamentária e um dos defensores da instauração do
imposto de renda no Brasil, inconformado com o resultado, proferiu um dos últimos discursos sobre o imposto
de renda naquele ano. Referiu-se ao imposto de renda
como uma das maiores conquistas tributárias do regime
democrático, cujo regime republicano brasileiro estava a
desprezar. Acerca da derrota do imposto de renda, Felisbello Freire chegou à seguinte conclusão: Entretanto o
Governo e a Commissão de Orçamento, propondo à Câmara
o imposto estável e que mantém com a maior segurança o
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futuro financeiro do paiz, teve o dissabor de ver rejeitado
esse imposto, sem discussão (BRASIL: 1987, pp. 81 e 82).
Ao final da década de 1910 os debates em torno da
criação do imposto de renda tornaram-se mais constantes
na Câmara dos Deputados. Em 1914 Leopoldo Bulhões,
membro da Comissão de Finanças do Senado, procurou
demonstrar as vantagens da implantação desse imposto no país. Dois anos depois, convidado pelo deputado
Antônio Carlos, compareceu à Comissão de Finanças da
Câmara dos Deputados, onde defendeu a constitucionalidade do imposto de renda. No mesmo ano, o ministro
da Fazenda, Pandiá Calógeras, defendeu a criação do
imposto de renda, juntamente com a manutenção do
imposto de consumo.

C

om a Primeira Guerra Mundial, a questão do
imposto de renda havia entrado de vez na
pauta de preocupações dos governantes. A
diminuição da renda aduaneira, devido não
só à dificuldade para exportar, mas, principalmente,
para importar, aumentou muito mais a necessidade de
se pensar em novas fontes de receita. Nos anos de 1914
a 1918, anos de guerra, o Brasil desenvolveu extraordinariamente a capacidade de produção para atender aos
mercados externos. Iniciava-se, assim, uma nova fase
na história econômica do país. As mudanças trazidas
com a Primeira Guerra Mundial se articulavam com as
mudanças no âmbito nacional: industrialização, greves
operárias, novas propostas e novos horizontes políticos.
Ao fim do governo Epitácio Pessoa (1919-1922), um novo
problema sucessório se colocava, culminando na Reação
Republicana de 1922.
Arthur Bernardes foi eleito em março de 1922 por 446
mil votos contra os 317 mil recebidos por Nilo Peçanha.
Derrotada a Reação Republicana, multiplicaram-se as
intervenções nos estados dissidentes para que se pu-
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desse ser novamente assegurado o equilíbrio da política
nacional. Arthur Bernardes interveio na Bahia, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e na própria composição do
Congresso Nacional.
De modo geral, todas as reformas implementadas
no governo de Arthur Bernardes tinham como fim minar o modelo ultrafederalista alicerçado na Constituição
Federal de 1891. A crítica à autonomia dos estados era
a grande marca presente nas mensagens de Arthur
Bernardes. Os males diante de uma União enfraquecida, a impontualidade dos estados no cumprimento dos
compromissos externos, a concessão aos estrangeiros
dos direitos de um cidadão brasileiro e a limitação das
competências dos tribunais foram alguns dos aspectos
da política republicana criticados pelo presidente.
Nos últimos anos da República, principalmente a partir
da eleição de Arthur Bernardes, ficava cada vez mais claro
que o foco do poder aos poucos se transferia dos estados
para a União. A transformação da estrutura política e a
contínua diferenciação dos grupos partidários estaduais
também estavam associadas à crescente urbanização e
industrialização, fatores que passaram a influenciar na
feição dos poderes locais. Contudo, dentro desse contexto de centralização política, não se pode esquecer que
a União se encontrava em meio a uma crise financeira,
com orçamentos deficitários e com pouquíssimas competências tributárias.
O debate estendeu-se, e os deputados Mario Brant e
Antônio Carlos, defensores do imposto de renda, fizeram
as seguintes considerações:
O Sr. Antônio Carlos – Temos de levar avante o plano do
imposto sobre os rendimentos, embora de modo paulatino, como vae sendo feito (...).
O Sr. Mario Brant – Será a salvação das nossas finanças.
O Sr. Antônio Carlos – Desde que não há outro meio para
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se conseguir o equilíbrio dos orçamentos o que é, para
o Brasil, neste momento, o dever máximo, não há como
fugir do imposto de renda, em todo o seu desdobramento. (BRASIL: 1921, p. 59) [Grifos nossos]

No ano seguinte, seria do próprio Antônio Carlos a
iniciativa que, finalmente, criaria o imposto de renda tal
como o conhecemos hoje: trata-se de emenda ao projeto
de orçamento para o exercício de 1923, do qual ele era
o relator. O projeto fora aprovado de forma unânime
tanto na Comissão de Finanças quanto no Senado. Assim,
por meio do artigo 31 da Lei Orçamentária (Lei n. 4.625,
de 31 de dezembro de 1922) ficava “instituído o imposto
geral sobre a renda, que será devido, anualmente, por toda
a pessoa física ou jurídica residente no território do país e
incidirá, em cada caso, sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer origem.”
Conclusão
Em resumo, este artigo buscou trazer um outro olhar
sobre a criação do imposto de renda no Brasil. Pretendeu-se evitar aquela explicação rasteira e muito pouco elucidativa de que o imposto de renda teria sido criado no
Brasil para imprimir uma maior justiça social no âmbito
tributário. Mesmo não ignorando esse elemento, que
obviamente de algum modo está implícito no imposto de
renda, se considerarmos o elemento da progressividade
ou da isenção fiscal, nosso objetivo foi mostrar outros
fatores explicativos para criação do imposto de renda
no ano de 1922.
Assim, não obstante uma possível justificativa em torno de uma maior “justiça social”, a análise dos discursos
parlamentares, dos relatórios dos ministros da Fazenda
e das mensagens presidenciais revelam que a grande
preocupação que motivou a criação do imposto de renda
foi a possível “falência” da União.
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Assim, o que nos parece claro, a partir do estudo, é
que os governantes, ao aprovarem e implementarem o
imposto de renda, não tinham, entre os motivos para
fazê-lo, o de prover o Estado de meios para viabilizar
uma maior justiça social no país. Ressalta-se, ainda, que
tal justificativa não foi nem mencionada na Câmara dos
Deputados, muito menos desenvolvida pelos responsáveis no momento da aprovação da lei orçamentária que
criou o imposto de renda.
Nesse sentido, uma análise histórica, a partir daqueles que pensaram a própria instituição do tributo, nos
permitiu visualizar que em todos os momentos em que
o imposto de renda esteve em discussão havia uma forte
tensão entre o governo central e as províncias e/ou estados, o que envolvia tanto finanças quanto política. Ainda
durante o Império, o imposto de renda foi pensado como
uma forma de compensar o governo central pela perda
de dois impostos para as províncias. Já na República, em
um contexto ultrafederalista, a criação do imposto de
renda esteve quase sempre associada ao aumento das
rendas da União. Assim, não é sem explicação que Arthur
Bernardes tenha se valido da criação desse imposto para
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aumentar as receitas da União, e por meio dele sustentar
um processo de centralização administrativa da União.
O processo de centralização do regime em contraposição ao ultrafederalismo republicano, o acirramento das
disputas entre as oligarquias estaduais, a crise do modelo
implantado por Campos Sales, foram fatores que fizeram da
década de 1920 uma década singular na história republicana. Diante desse cenário, e com base nas fontes primárias
analisadas, concluiu-se que a criação do imposto de renda
no Brasil em 1922 teve como justificativa maior salvar a
União da bancarrota, reestabelecer o equilíbrio orçamentário, bem como gerar receita para as novas atribuições
de um Estado que se centralizava e cada vez mais alargava
os seus quadros. Dessa forma, procurou-se, então, compreender a criação do imposto de renda no Brasil levando
em consideração os cenários políticos que cercaram seus
debates, as dificuldades econômicas verificadas em cada
época, e principalmente como esses fatores influenciaram
as discussões parlamentares no âmbito de sua criação.
A autora é doutora em direito e sociologia pela UFF
prippg@hotmail.com
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A
hipocondria
do dia a dia
Joaquim Falcão
Jurista
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Hipocondria: “[Do lat. Cient. hypochondria < lat. Tard. Hypocondria.] S.f.1. Psiq. Afecção mental em que há
depressão e preocupação obsessiva com o próprio estado de saúde: o doente, por efeito de sensações subjetivas,
julga-se preso a condições mórbidas na realidade inexistentes e passa a procurar, permanentemente, tratamentos
que, além de descabidos, são muitas vezes perigosos (medicações, intervenções cirúrgicas etc.). [Sin., desus.:
nosomania.] 2. Tristeza profunda; melancolia: ‘Era um acesso de hipocondria, uma invasão de tristeza negra, biliosa’
(Camilo Castelo Branco, Serões de São Miguel de Ceide, I, p. 35)”.

E

varisto de Moraes Filho é o maior hipocondríaco do mundo. E o de maior sucesso. Tem cem
anos de idade e nunca morreu. Apesar de se
anunciar a si mesmo e aos seus, quase que diariamente. Jurista, professor de direito do trabalho, sociólogo
do Brasil, capaz de nos fazer compreender e nos explicar.
Foi cassado como professor na Faculdade de Direto da UFRJ,
então Faculdade Nacional de Direito, por falsa denúncia de
um seu colega de turma, Eremildo Vianna, de triste figura.
Este entrou para a história pela porta dos fundos. E aí
ficou. Delatou aos militares as ideias e sonhos de seus colegas. Inclusive de um bravo pacífico Evaristo. Elio Gaspari
criou um personagem e chama-o de Eremildo, o Idiota.
Assim será conhecido. Não consta que tenha sido hipocondríaco. Mas Evaristo, seu desafeto, sim.
A tal ponto que alguns dias, metia-se num terno escuro,
colocava camisa social, gravata e sapatos lustrados, deitava-se na cama, cruzava as mãos nos peitos, fechava os olhos e
avisava aos seus que estava pronto para morrer. Ia morrer.
Tentava mas não conseguia. Não morria. O fracasso de
qualquer hipocondríaco é ficar doente.
O sucesso, no entanto, é apenas imaginar-se doente.
Fazer os outros acreditarem na gravidade e profundidade
de seus autoevidentes sintomas. Ficar tomando frequentemente seu pulso e sua pressão arterial, como definem
os médicos da Clínica Mayo, dos Estados Unidos,2 cada vez
mais possível devido aos ótimos e baratos novos aparelhos
que se compram em qualquer farmácia.

Para o hipocondríaco, o sintoma não é o começo da
eventual doença. É o início do fim inevitável. Tudo que parece, já é. O sofrimento psicológico não é uma impostura.
A doença é imaginada, mas a dor é real.
Termômetros, estetoscópios, gemidos, taquicardias,
remédios urgentes, só encontráveis em farmácias de difícil
acesso, com o tempo acumulam-se na cabeceira da cama
do hipocondríaco. Espiam com severidade. Receitar é preciso, tomá-los, não. Não fazem efeito mesmo. Não se cura
imaginação. Mas se gasta fortuna com prazos de validade
vencidos.
O importante é ter sintomas não verificáveis e não
mensuráveis, suspeitosos, indicadores de possibilidades,
muito mais do que de certezas, o que não é difícil, devido
à tecnologia ter se desenvolvido tão rapidamente; e os
exames mostram mais do que os médicos podem ver,
interpretar e entender. PET-scan anual é sempre o desejo
secreto. Mostram o passado, o presente e futuro do corpo.
Muitas vezes antes do tempo.
Nessa profusão de novas tecnologias médicas, surge
nova especialização: o médico intérprete de exames. O
médico da urgência lhe devolve ao médico clínico, que lhe
manda para o médico especialista, que lhe manda para o
médico que faz o exame, que lhe manda para o médico
interpretador do exame. Literal cadeia sem fim. Terra fértil a dúvidas e conflitos intermináveis. A probabilidade de
aparecer alguma doença oculta é imensa. Cinco médicos
para cada sintoma.
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objetivo principal de um hipocondríaco é
colocar uma dúvida razoável, plausível, na
cabeça do médico. Ou dos médicos. Fazê-los desconfiar de si mesmos e acabarem
cedendo. Examinando e receitando. Acolhendo.
Por que os médicos acabam cedendo aos hipocondríacos, perguntamos. Será possível que eles não veem, com
toda sua ciência, anos de profissão, que doença sentida é
quase ilusão à toa?
Eis aí a fortaleza do hipocondríaco: o medo dos médicos.
O hipocondríaco de hoje é o doente de amanhã. Todos sabem que um dia o hipocondríaco também vai ficar doente.
Pode até de fato morrer. Os sintomas podem ser reais. Não
se pode facilitar. Correrá risco. Todos os procedimentos têm
que ser realizados, mesmo inundados por incredibilidades.
O médico tem pouca saída.
Não há maior descrédito para um médico que o de não
ter acreditado no hipocondríaco. E que ele morreu em suas
mãos. Levou uma bola pelas costas, como receia o importante médico e futebolista. Morreu de incredibilidade médica.
Não por menos, um hipocondríaco norte-americano
pediu que colocassem na sua lápide a seguinte frase: “Eu
bem que avisei!”.
Alguns médicos, no entanto, são mais imunes a essas
estratégias. Conheci um hipocondríaco que começou com
seus sintomas justamente na quinta à noite. Pioraram na
sexta. No sábado ficaram insuportáveis. Naquela época o
médico ia em casa. No sábado à tarde foi indispensável
chamá-lo. O hipocondríaco morria a olhos vistos. Neste
caso, já agonizava.
Chamaram o médico às seis da tarde. Entre a chamada e a chegada, demorou uma hora, o suficiente para o
hipocondríaco se sentir muito melhor, quase curado. Já
conseguia respirar sem ofegar. As dores diminuíram. Os
sintomas, também.
Começou a sentir vergonha imensa, sentimento de
culpa, pela crueldade que fizera com o sábado do médico,
quando o porteiro avisou. O médico chegara. E irrompeu
quarto a dentro.
– Doutor, doutor – quase sem voz. Me desculpe, me
desculpe, já estou melhor. Acho que foi um ataque de hi90 LEXOTAN
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pocondria. Já estou melhor. Aliás, não sinto mais nada. Foi
se levantando da cama quase pronto.
– Não senhor. Não senhor – vociferou o médico. Deite-se. Vou lhe examinar por inteiro. Vou fazer todos os testes.
Responda a minhas perguntas. Estire a língua.
– Mas doutor...
– Deite-se – puxou o estetoscópio, como se fosse um
punhal. Respire fundo – e alertou-se a si mesmo: hipocondríaco também morre.
Esse é o temor dos médicos: a possibilidade de realmente o hipocondríaco vir a morrer. O hipocondríaco joga com
os inevitáveis limites da ciência médica e a inevitável impotência profissional do médico que, por definição, sempre
chega. Um dia o paciente hipocondríaco, em vão, vai morrer.
Hipocondríaco que se preze só fica doente sábado ou
domingo. Dia de consultórios fechados, médicos inalcançáveis, almoçando fora, passando o fim de semana em Búzios,
viajando para congressos, seminários, cursos de reciclagem,
onde o celular não pega. Obstáculos absolutamente indispensáveis para a cura do hipocondríaco.
No entanto, cuidados excepcionais alguns hipocondríacos têm de ter: não deixarem ser levados à emergência do
hospital no sábado ou no domingo. Nesses dias, há vagas
nos hospitais. Inclusive na UTI. Dificilmente conseguirá sair
de lá. Mesmo sabendo que o médico, desconfia que não há
nada de grave. Hospitalização raramente cura hipocondria.
O hipocondríaco espera ser curado sem exageros.
Aliás, o conceito do que é grave em medicina é muito
complexo.
Vinicius de Moraes procurou com urgência seu médico
que, fora do consultório, foi encontrado em meio de uma
conferência médica, da qual foi arrancado.
– O que houve para você me tirar da conferência, Vinicius?
– Aparentemente, nada grave, mas, veja bem doutor.
Dormi bem. Acordei com muita disposição. Com muita
fome. Não sinto dor nenhuma. Tenho vontade de correr.
Isso não pode ser normal. Acho que algo de muito grave
vai acontecer comigo!
O hipocondríaco só se deve deixar levar à emergência
hospitalar nas terças, e quartas, quando os hospitais estão
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lotados. Não tem lugar. Nem na emergência. Os médicos,
então, receitam e lhe mandam logo para a casa. Hipocondríaco não precisa mesmo de hospital...
Quando um paciente chega ao consultório com mais
de três ou quatro sintomas ao mesmo tempo, e que mal
consegue descrever com precisão um ou outro, o médico
já sabe que é tudo imaginação. À sua frente está um hipocondríaco contumaz.
Se queixar de seis sintomas ao mesmo tempo, então; é
quase romance, ou minissérie de televisão. O diagnóstico
é imediato: surto de múltipla imaginação grau III.
Por tudo isso, para o hipocondríaco, a maior qualidade
do médico não é expertise, conhecimento, prestígio, preço da consulta, universidade que cursou, hospital onde
trabalha, ou taxa de sucesso de curas, afirmou a maioria
dos entrevistados. A maior qualidade do médico é a disponibilidade. Estar ao alcance da mão. Ou melhor, dos gritos
e sussurros.
Nas entrevistas que realizamos, se o médico quer conquistar um paciente hipocondríaco, (desperdiçam tempo,
mas pagam bem), nada mais fácil. Dê o telefone do consultório, de sua casa, seu e-mail, seu número de celular, o
telefone da secretária, do médico auxiliar, se possível mais
de um, da emergência do hospital preferido, e, sobretudo,
o telefone particular da esposa.
Aí, o cliente nunca mais lhe abandona. Sobretudo se sua
esposa souber ouvir e transmitir as queixas. Tomar notas. E
aumentar um pouco a gravidade relatada. A solidariedade
da mulher do médico é decisiva. Ela mesma deve saber
receitar Novalgina, Buscopan Composto, ou Rivotril pelo
telefone ou e-mail.
E em casos extremos, o milagroso Motilium. Cura síndromes dispépticas, espinhela caída ou traz o amor de volta
em até três dias, como diria Luís Roberto Barroso, jurista
não hipocondríaco. Ainda por cima é compatível com neurolépticos. Mas, atenção! Pode provocar leves diarreias.
Se o médico não tiver casa de fim de semana, melhor.
Um dos melhores médicos, relatou-me um dos entrevistados, não tem casa de fim de semana no Rio, nem na serra,
nem na praia. Mas, em compensação, tem apartamento e
passa longas temporadas em Londres. O que pode ser uma
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vantagem, se coincidir sua viagem e sintomas em Londres,
com a estada anual dele por lá. Nesse caso, Londres est
une fête!
A origem da hipocondria pode, inclusive, ser o próprio
médico. É preciso estar atento. Um parente de um dos
entrevistados, paciente normal, sofria de dores abdominais cíclicas. Foi diagnosticado como “estresse crônico”.
Receitaram Rivotril sublingual, férias nos Alpes suíços e
promoção no trabalho. Quase morreu dias depois na mesa
de operação. Estava desenvolvendo peritonite aguda. Escapou, mas ficou hipocondríaco para sempre. Tem hoje
verdadeiro pavor a diagnósticos. Sua frio.
O hipocondríaco necessita apenas de uma explicação
convincente e fundamentada. Nada o irrita mais do que
quando o médico usa de “topoi”, tipo de diagnóstico que
apazigua médicos, mas pouco explicam. “Você tem um vírus
inespecífico”. Ou, “Você tem colo irritado”. Ou ainda, “Trata-se de mialgia”. Diagnósticos vagos. “É estresse”. Este é o pior
de todos, e o mais frequente, afirmaram os entrevistados.

H

ipocondria, no entanto, pode ser curada
pelo próprio paciente. De muitas maneiras.
Um hipocondríaco enfartava a cada duas
semanas. Dava trabalho imenso. Família,
colegas de trabalho, todos tinham que levá-lo de urgência
para a clínica ou posto de saúde da empresa para fazer
um eletro, que nunca dava nada. Nem mesmo o teste de
esteira com cintilografia.
Resolveu então enfrentar a situação.
Toda vez que se anunciavam as dores do pré-enfarto
corria para uma academia de ginástica. Subia na esteira.
Corria cinco quilômetros em meia hora. Ou, alternadamente, jogava-se na piscina, nadava mil metros de uma só vez.
Se não morresse ou se afogasse, o diagnóstico era óbvio:
transitória hipocondria cardíaca grau II.
Não morreu até hoje. Os pré-enfartes diminuíram. Nem
colocou ponte de safena, como a imensa maioria de seus
colegas, e como inclusive recomendavam alguns de seus
próprios médicos.
Mas hipocondríaco também leva susto. Outro, tendo
história familiar de complicações cardíacas, resolveu fazer,
abril • maio • junho 2015

91

I N S I G H T

por precaução, cineangiocoronariografia preventiva. Mas, a
anestesia, que em geral é leve, não foi suficiente.
A certa altura, ainda deitado, ouviu o médico dizer para a
enfermeira, displicentemente, como se estivesse chupando
um picolé de chocolate, diria Nelson Rodrigues, olhando o
resultado para a telinha do aparelho: “Ih, o gato subiu no
telhado”. Foi o suficiente.
Levantou-se, vestiu-se, arregimentou os parentes, saiu
correndo da clínica em Botafogo e só parou dois dias depois
em Cleveland, Ohio. Não tinha nada. Nem sabe, até hoje,
se o gato era mesmo real. O médico podia tê-lo visto lá
fora pela janela da sala dos procedimentos. Preferiu não
averiguar.
Antes de optar por Cleveland, pensou até em ir para
São Paulo. Mas quando você vai para o Sírio-Libanês, os
paulistas dizem que o Albert Einstein é melhor. E vice-versa.
Um inferno. Impossível decidir. Paulista compete até na
doença. Agrava a já difícil confusão imaginativa do paciente.
Existe hipocondria preventiva. O hipocondríaco estava
num restaurante, quando lhe apontaram: “Aquele é o melhor cirurgião da cidade”. Não teve dúvidas. Levantou-se,
foi à mesa, e se apresentou.
“Doutor, soube que o senhor é o melhor cirurgião de
todos, quero logo me apresentar. Meu nome é Alberto.
Sei que vou precisar do senhor, mas não sei quando nem
por quê. Mas, ficamos logo apresentados, temos amigos
comuns, tenho três planos de saúde, todos de luxo doutor,
pagos religiosamente em dia etc...”
O cirurgião ficou boquiaberto. Comia um sushi. Nunca
tinha tido um pré-operado na vida. Não deu outra. Ano e
meio depois, encontraram-se na maca do hospital. O hipocondríaco deitado, feliz da vida. Estava nas mãos certas.
Outro relatou que tem cinco aparelhos de tirar pressão
escondidos em todos os cantos da casa e do escritório de
trabalho. Além, lógico, de ter um na mochila da academia
de ginástica e outro no porta-luvas do automóvel.
Existe também a hipocondria socialmente genética, repassada por estruturas moleculares. Não ainda constatada
em DNAs e modernos exames. Os filhos de pais hipocondríacos, afirmam alguns estudos, teriam mais chances de
se tornarem hipocondríacos também. Afinal, querendo ou
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não, os pais transmitem aos filhos o que têm de bom, e o
que têm de mau também.
Conheço um deles que diz que se preparou, e a família
toda, para morrer de enfarte. Escapou. Não morreu. Morreu
de câncer. Mas seu filho herdou, então, uma dupla probabilidade: a cardiológica imaginada e a oncológica real. Ficou
hipocondríaco, mas vive bem até hoje.

O

hipocondríaco quer divulgação solidária.
Avisar a todos. Dizer que faltou ao compromisso de trabalho porque está doente. Se
possível, a secretária pode dar detalhes, evasivos, como se ela firmemente acreditasse na doença dele.
Hipocondríaco sério não se automedica. Apenas automedica os demais colegas. A si mesmo, raramente. Só o
médico, a esposa ou a secretária de confiança do médico
lhe receitam.
Não se sabe ao certo as causas da hipocondria. Ela é
basicamente uma situação individual, que se concretiza
numa relação comunicativa. Hipócrates (460 a 377 a.C) já
a descrevia. São várias as causas. Muitos afirmam ter um
fundo psicológico. Seria uma patologia do espírito.
O hipocondríaco pensa o tempo todo em seu corpo.
Conhece-o melhor do que ninguém. Viaja-se em si mesmo
todo o tempo. Uma permanente busca ostensiva por sintomas. Seria assim um tipo de autoerotismo, diriam alguns
freudianos. Talvez tenham razão.
Por isso mesmo, um hipocondríaco aceitou o conselho
de seu médico clínico e foi procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Não, pior. Foi direto, non-stop, para um
psicanalista. Risco total. Psicanálise deitado. Gostou muito
das sessões, por causa do tema do tratamento: ele mesmo.
Não ficou bom, mas há vinte e um anos faz análise. É feliz.
Lembra a frase de Guimarães Rosa: de tão egocêntrico,
ele se colecionava. Que melhor lugar existe para se colecionar, se não num confortável consultório de psicanalista, silencioso, com ar condicionado, luz baixa, deitado em acolhedor
sofá, diante de uma autoridade, justificando a seu favor, tudo
o que você fez. Tudo o que ainda não fez. Mas um dia fará.
Em Harvard, o grande sociólogo Robert Putnam, que
inventou o conceito de social capital, fez a seguinte afirma-
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ção: “Um doente que fala de sua doença para pelo menos
sete pessoas diferentes, tem cerca de 30% mais de chance
de ficar bom, de encontrar algum tipo de cura. Isso está
comprovado por pesquisas!”.
Tem razão Putnam. A disseminação e pluralização da informação aumentam as chances de cura, confirmações dos
diagnósticos e possibilidades de tratamento. Diversifica-se
o risco da doença, do mesmo modo que se diminui o risco
financeiro de uma carteira de investimento diversificando
os investimentos.
Ou seja, o hábito do hipocondríaco ir a vários médicos para doença nenhuma não é apenas imaginação ou
autoerotismo. Hipocondria seria também uma estratégia
estatística e preventiva de cuidar da própria saúde. O hipocondríaco confia na estatística “avant la lettre”.
Hipocondria educa. Um muito importante oncologista,
membro da Academia Brasileira de Medicina diz que diante
de um real diagnóstico de câncer, o hipocondríaco é mais
forte ao receber a notícia do que um paciente normal. Lógico, ele já treinou muito para esse momento.

N

ão só a qualidade do médico, mas a quantidade dos médicos pode resolver também. Um
dia, a secretária de Jacqueline Kennedy deixou
escapar que estava meio adoentada. Na mesma hora, Jacqueline disse: “Você precisa ver meu médico”.
A secretária hesitou e agradeceu. Jacqueline insistiu
com um argumento definitivo: “Tenho médicos para todas
as partes de seu corpo”. Tinha. Ao que parece, a secretária
ficou curada.
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Um dos maiores hipocondríacos de que se tem notícias
foi Marcel Proust. Queixava-se que a mãe e a avó só lhes
davam atenção quando doente. Tinha medo de quase tudo.
Tinha asma. Medo até de vento, ou seja, de corrente de ar.
Proust protegia-se do ar e de seu pânico ficando trancado
em casa, no seu quarto, Celeste a lhe servir. Deitado. Mas,
como não tinha televisão, nem internet, aproveitou sua
imaginação e escreveu “Em busca do tempo perdido”. Pas
mal du tout!
A conclusão das entrevistas foi a de que se você é, então,
um hipocondríaco, deve se assumir. Tal qual Vinicius de
Moraes, Toquinho, Andy Warhol, Howard Hughes, Woody
Allen e tantos outros.
Sem esquecer que no Brasil temos ainda o senador
José Serra, um hipocondríaco de padrão mundial, assim
como o músico João Gilberto e o banqueiro José Luiz de
Magalhães Lins. Estes dois últimos, como Proust, se trancaram. Raramente saem de casa. Trio brasileiro a orgulhar
qualquer nação.
O importante, concluíram, é a necessidade de ter sempre uma atitude hipocondriacamente realista. Saiba logo
que, quanto menos você precisa do médico, mais útil ele
será. Até o dia em que você precisar desesperadamente
dele, e ele nada mais poderá fazer. Aí, como dizem os
franceses: “il faut faire les adieux ”.
Este artigo trata-se de um reflexivo resumo livre, com base em uma série de entrevistas com pacientes que se reconheceram hipocondríacos.
O autor é diretor da FGV Direito – Rio
joaquim.falcao@fgv.br

NOTAS DE RODAPÉ
1. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua
portuguesa. 3ª ed., Curitiba: Positivo, 2004, p. 1046.

2. Ver http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypochondria/
basics/definition/con-20028314. Acesso em 01.06.2015.
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Introdução

“Os credores do Estado, na realidade,
não dão nada, pois a soma emprestada
é convertida em títulos da dívida, facilmente transferíveis, que continuam a
funcionar em suas mãos como se fossem a mesma quantidade de dinheiro
sonante. Porém, abstraindo a classe de
rentistas ociosos assim criada e a riqueza
improvisada dos financistas, a dívida do
Estado fez prosperar o jogo da Bolsa e a
moderna bancocracia.”
(K. Marx, O Capital, 1867)
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O

ano de 2015 será um marco na história da oposição
conservadora antipetista e
comemorado por muitos
economistas ortodoxos apoiadores do
PSDB e de seus aliados políticos. Grande parte deles é composta por fiéis escudeiros dos bancos e da acumulação
rentista-patrimonial, que os beneficia
e os coopta ao sabor das consultorias,
cargos elevados e matérias midiáticas de conteúdo propagandístico e
ideológico. Estão eufóricos ao ver o
governo eleito implementar a agenda
“correta”, a deles. Perderam a eleição,
mas supõem, com a arrogância que,
em geral, caracteriza os que professam a teoria econômica convencional
(neoclássico-walrasiana) como a única
verdadeiramente científica, terem vencido no campo da política econômica.
Contando com uma mídia patrocinada, principalmente, pelos grandes
bancos, suas opiniões são amplamente repercutidas, pois tornam-se
valiosas para os setores ganhadores e
seus sócios nacionais e estrangeiros.
Supõem, assim, que a realidade vivida
pela economia brasileira atual lhes
comprovaria – como num experimento
positivista de laboratório – a verdade
e a pertinência do conhecimento
que aprenderam nas universidades
ortodoxas estadunidenses. Em geral,
são nelas que obtêm seus PhDs, após
cursarem a graduação em suas filiais
locais, encarregadas de disseminar o
“saber econômico” definitivo e inquestionável na periferia subdesenvolvida.
Essas escolas de Economia seguem
os preceitos do que Michel Husson1
96 veneno
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denominou por “ideologia em equações”, em razão dos argumentos matematicamente formalizados, mas de
conteúdo essencialmente apologético
do capitalismo de livre concorrência
e legitimador da eficiência postulada
do mercado frente a um setor público considerado sempre perdulário e
gerador de ineficiências.
Selando o júbilo comemorativo está
o ajuste fiscal recessivo que, em razão
da alta regressividade da tributação
brasileira, atinge, principalmente, os assalariados e a classe média, poupando,
deliberadamente, o rentismo dos bancos, os detentores de capital usurário
e as demais modalidades de finanças
improdutivas. “Vendido” pela ortodoxia econômica como remédio único
e inescapável, e “comprado” acrítica e
açodadamente pelo governo Dilma – as
medidas do ajuste fiscal visam corrigir
os erros das políticas praticadas em
seu mandato anterior. Na prática, essa
postura do governo é uma declaração

formal a seus 54,5 milhões de eleitores
de que, infelizmente, não há alternativas viáveis, nem economistas competentes nas Universidades Federais
e nos demais centros não ortodoxos
para compor a nova equipe de policy
makers da Fazenda. E, mesmo que
houvesse, é preciso seguir os manuais
da Macroeconomia novo-clássica,2 o
monetarismo II, como a chamava James
Tobin;3 e assim agradar a alta finança
preocupada com a rentabilidade real de
seus ativos e com a evolução de seus
passivos em dólares. É melhor então
deixar a pasta aos seus competentes
e politicamente confiáveis operadores.
Além de minar as bases sociais
do próprio governo como um tiro no
pé e outro na cabeça dos que ainda
conseguem encontrar argumentos
para defender o PT, as medidas do decantado ajuste respondem prioritariamente às expectativas dos mercados
financeiros, não às da indústria, trabalhadores e demais setores produtivos.

as medidas do
decantado ajuste
respondem
prioritariamente
às expectativas
dos mercados
financeiros,
não às da
indústria,
trabalhadores
e demais setores
produtivos
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Confirmam, a hegemonia do capital
bancário-financeiro e o elevado grau
de subordinação do Estado brasileiro,
tal como documentado pela literatura
econômica sobre o tema da financeirização das economias atuais.
Hipertrofia financeira, capitulação
do Estado e declínio industrial: o
pseudodesenvolvimentismo em ação

“Há sempre uma alternativa à propriedade de capital real, notadamente, a
propriedade de moeda e débitos.”
(J. M. Keynes, 1930)
Um processo de financeirização
se consolida quando o ambiente
macroeconômico vigente em um país
torna-se, por razões institucionais ou
estruturais, muito mais favorável à
revalorização rentista dos capitais por
canais financeiros. Nesse contexto,
como implica imobilizações de recursos e consequente perda de liquidez,
o investimento produtivo, tão necessário aos países em desenvolvimento
como o Brasil, declina. Os detentores
de capital, bancos e famílias ricas preferem a alocação financeira de suas
poupanças em detrimento da expansão dos setores produtivos, particularmente da indústria de maior conteúdo
científico-tecnológico e da geração de
emprego qualificado. O poder político
e econômico desses atores se eleva a
ponto de influenciarem decisivamente
as ações dos Estados Nacionais e a
formulação da política econômica.
À época do anúncio das medidas
fiscais, a mídia conservadora comemo-
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rou esfuziante, destacando em suas
manchetes a evidente capitulação do
governo recém-eleito, que teria, sob
pressão da conjuntura econômica e
dos balanços da contabilidade pública,
reconhecido os próprios equívocos
cometidos no mandato anterior. Seus
economistas e gestores teriam exagerado nos gastos sociais, nas desonerações fiscais aos setores produtivos
e no represamento dos reajustes de
tarifas dos serviços públicos. Ousaram
inclusive baixar as taxas de juros dos
títulos públicos, reduzindo as “pequenas” margens de lucro dos bancos e
demais empresas financeiras. Agora,
contudo, comemoram, pois o governo
que ostensivamente criticam rendeu-se resignadamente a um mercado
bancário-financeiro ávido para se
apropriar do aumento de caixa advindo do ajuste fiscal, sob a chantagem
de perda do investment grade. Nada,
porém, mencionaram sobre os exorbitantes gastos financeiros do Estado
brasileiro, provocados pelo que Maria
Lúcia Fattorelli4 chama por “sistema
da dívida pública”. Um mecanismo
institucionalizado de drenagem de
recursos públicos, extraídos em sua
maior parte das classes médias e de
baixa renda, e canalizados para o setor
bancário-financeiro por meio do endividamento do Estado. Daí a expansão
sem precedentes da carga fiscal desde
os anos 1990, pois é a contrapartida
dos elevados gastos públicos financeiros, não dos gastos sociais que, no
Brasil, permanecem sempre aquém
das necessidades da população. Em
2013, por exemplo, as despesas de ju-

ros e amortização representaram mais
de 40% do Orçamento Geral da União,
sendo, portanto, as que efetivamente
pesam e deterioram as finanças públicas, perpetuando os déficits nominais
e operacionais do setor público. Essas
não devem ser questionadas, pois são
a receita da minoria abastada que controla a alta finança local e internacional.5 Não é mera coincidência que a Lei
de Responsabilidade Fiscal, promulgada em maio de 2000, num contexto
estrutural e macroeconômico de alta
subordinação das finanças públicas
aos mercados financeiros, fixou limite
máximo para os gastos sociais e com
a máquina administrativa, mas não
para as despesas com juros da dívida.
Isso significa que os gestores públicos
estão liberados para manter os fluxos
de pagamentos da dívida com os mercados financeiros enquanto são premidos a postergar a quitação da enorme
dívida social brasileira, que passa a ser
entregue às conveniências políticas e
orçamentárias do momento.
À parte o clima explícito de frustração, e implícito de “estelionato eleitoral”, sabe-se que esse setor financiou
indistintamente as campanhas dos
dois partidos que se digladiam, desde
a década de 1990, pela posse permanente do Executivo Federal, sem que
isso necessariamente tenha implicado
medidas concretas e consistentes
para a retomada do desenvolvimento
econômico brasileiro. As políticas pró-mercado e pró-bancos do PSDB e as
políticas distributivas, e também as
pró-bancos, do PT não foram nunca
acompanhadas de mudanças estruabril • maio • junho 2015
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turais profundas, salvo aquelas que
integram a agenda neoliberal como
a reforma da Previdência, a redução
de direitos trabalhistas e as privatizações desnacionalizantes que minam a
soberania nacional. A reforma agrária,
por exemplo, fundamental tanto para
desconcentrar a riqueza como a produção e a renda, saiu da agenda. Não
houve, nunca, entre as reformas, aquelas que poderiam lançar o Brasil como
competidor externo em bens de maior
valor agregado, superando o predomínio das commodities que, na prática,
representa um retorno ao passado
primário-exportador que nos manteve
retardatários desde a Colônia. Nessas
condições, o déficit em transações
correntes tende necessariamente a
crescer, quando a demanda por importações e/ou as remessas de lucros,
juros e dividendos às matrizes das
multinacionais expandem como um
resultado inerente às características
institucionais do modelo vigente.
Macroeconomia ortodoxa: o modelo
pró-finanças e a rendição do governo

“A existência de poupança corrente
externa às firmas, realizada pelas pessoas que vivem de rendas, tende a deprimir
o investimento produtivo e, portanto,
diminuir o desenvolvimento econômico
no longo prazo.”
(Michal Kalecki, Teoria da Dinâmica
Econômica, 1954)
Em matérias recentes de jornais e
internet, e confortados com a capitulação do governo Dilma à Macroeco98 veneno
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nomia convencional, os economistas
ortodoxos regozijam-se com a aplicação desesperada e sem discussão,
dos manuais e papers que assimilaram
como verdade única, em seus anos de
graduação e de pós. Com o característico desprezo que essa corrente teórica
tem pela história econômica,6 para eles,
as alternativas à mainstream Macroeconomics não passam de aventuras irresponsáveis de heterodoxos ou líderes
populistas, que tentam promover as
políticas ditas “desenvolvimentistas”.
Entretanto, fora da vulgata midiática
e dos cânones teóricos neoclássico-walrasianos, outra interpretação é
possível e cientificamente necessária.
O atual modelo econômico brasileiro e seu regime de acumulação de capital e de baixo crescimento emergiram
das transformações estruturais dos
anos 1990, promovidas pelas medidas
liberalizantes e pelos interesses da alta
finança, que já operava em mercados
globais essencialmente rentistas e curto prazistas. Tecnicamente, o modelo
instituído não o foi para o desenvolvimento do país, mas cumpria prioritariamente exigências internas – as pressões dos grandes bancos que haviam
perdido os ganhos inflacionários com
o Plano Real e para os quais, quando
a inflação caiu, uma das medidas do
Estado brasileiro foi a troca imediata da
“hiperinflação” pelo “hiperjuro”, além
dos programas governamentais PROER
e PROES.7 No plano externo, os organismos internacionais, como o Fundo
Monetário Internacional, que são as
instituições encarregadas de formatar
as economias em desenvolvimento de

acordo com os interesses das grandes
potências e do capital financeiro internacional, pressionavam o governo
para a implementação do novo consenso de política econômica (o famoso
“tripé” ortodoxo: regime de metas de
inflação + superávits fiscais primários
permanentes + câmbio flutuante com
viés de apreciação real).

E

mbora mantenha elementos
derivados da obra econômica
de Keynes, o Novo Consenso
Macroeconômico recupera e
atualiza diversas hipóteses reducionistas e postulados neoclássicos que
norteiam a abordagem monetarista
e que são incompatíveis com o legado do fundador da Macroeconomia
moderna. Entre elas, a hipótese de
neutralidade da moeda a longo prazo,
segundo a qual variações na circulação
monetária não afetariam variáveis
reais como o volume de produção e o
nível de emprego, quando a economia
alcançar o produto de equilíbrio. Desse
modo, alterações nas taxas nominais
de juros somente provocariam modificações nas posições de carteira, no
curto prazo, em razão da existência
de rigidez salarial e de preços característica desse horizonte temporal.
No longo prazo, horizonte temporal
sempre especificado pelos modelos
em termos lógicos, mas não cronológico, tudo pode variar, e um ambiente
macroeconômico com preços flexíveis
se afirmaria, inexoravelmente, como a
força da gravidade, restabelecendo o
equilíbrio ótimo. Estranha abordagem
que se pretende a única verdadeira-
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mente científica, pois tudo se passa
como se os mercados oligopolizados,
tão característicos das economias
atuais, em que grandes empresas controlam preços e quantidades (sendo,
portanto, price makers ou fix price),
pudessem se tornar essencialmente
concorrenciais (price taker ou flex price)
quando o “longo prazo” chegar.
Acoplada aos programas de privatizações, nos quadros de um padrão de
inserção internacional subordinado às
finanças globais, a abertura financeira
e comercial do Brasil revelou-se amplamente favorável ao setor bancário e
seus sócios nacionais e estrangeiros na
acumulação rentista-patrimonial. Mas
perniciosa ao setor industrial, especialmente aos ramos produtores de bens
de maior valor agregado e intensidade
tecnológica, e para os quais os países
da Ásia em desenvolvimento sabiamente lhes dedicam o investimento e
o potencial exportador.
Em uma perspectiva sociológica, os
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trabalhos dos economistas ortodoxos
da periferia em desenvolvimento são,
nesse contexto, estratégicos para
legitimar teórica e ideologicamente o
modelo vigente, convencendo governos, policy makers e a sociedade em
geral, de que inexistem alternativas
técnica ou financeiramente viáveis fora
do Novo Consenso Macroeconômico.
Com isso se beneficiam, inclusive,
com cargos de alto escalão na administração pública e no setor privado
financeiro. Suas funções prioritárias
incluem a preparação das economias
ditas “emergentes” para novos ciclos
de revalorização patrimonial sob o
comando das finanças; não, necessariamente, o desenvolvimento socioeconômico dos países. Este deverá
ocorrer apenas como efeito colateral
da manutenção dos “fundamentos
sólidos da economia”, isto é, das condições de rentabilidade e revalorização
exigidas pelas finanças, ou seja, suas
“expectativas” quanto à inflação, os

O atual modelo
econômico
brasileiro e seu regime
de acumulação
de capital e de baixo
crescimento emergiram
das transformações
estruturais dos
anos 1990,
promovidas pelas
medidas liberalizantes
e pelos interesses
da alta finança

gastos públicos e às demais variáveis
conjunturais. A questão básica é que a
preocupação com o desenvolvimento,
que deveria ser meta maior de todo
governo verdadeiramente comprometido com sua população e com os
destinos da nação, não integra a gestão de carteiras para capitais ávidos
de lucros fáceis em ativos líquidos de
curto prazo. Notadamente, aqueles
vinculados ao endividamento público
interno e para os quais os superávits
fiscais primários tornam-se fundamentais para garantir a continuidade
da punção rentista8 exercida pelas
finanças bancárias sobre as finanças
públicas.
Um regime de acumulação dual
reproduz os limites estruturais ao
desenvolvimento

“Os economistas costumam considerar o objeto de seus estudos (nossas
sociedades mercantis e salariais) como
se pudesse ser definido por um conjunto
de leis, comportamentos e tendências
eternas. Isso pode valer para a ciência
econômica que distribui os prêmios Nobel: haveria uma organização, perfectível
decerto, mas já definitiva em suas linhas
gerais, capaz de garantir a máxima eficácia na produção e na distribuição da
riqueza, e tal organização seria a nossa!”
(Alain Lipietz, Audácia – uma
alternativa para o século 21, 1991)
Essa é uma das razões para o esvaziamento político quase completo
do debate acerca das características
do atual modelo econômico brasileiro,
abril • maio • junho 2015
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não apenas durante a campanha eleitoral de 2014, mas desde a primeira
vitória com Lula. O discurso centrou-se no quanto o governo petista teria,
deliberada e irresponsavelmente, distorcido a política econômica do “tripé”,
já que é esta a mais conveniente aos
interesses da revalorização rentista-financeira. Apesar de baseado em
pressupostos teóricos frágeis, o “tripé”
tornou-se tanto um tabu na academia
quanto um mantra para seus defensores atacarem alternativas não convencionais ou aquelas consideradas
“desenvolvimentistas”.
Os governos petistas herdaram do
PSDB esse modelo neoliberal-dependente-financeirizado e, optando por
um projeto de poder e governabilidade
a qualquer preço, jamais o questionaram ao assumirem o Executivo federal,
mas lhe acoplaram novas políticas
sociais distributivas e ampliaram as já
existentes. Disso resultou um regime
de acumulação híbrido ou dual, capaz

INTELIGÊNCIA

de pagar a minguada bolsa-família
para os de baixo, enquanto mantém
a expansão perene da exorbitante
bolsa-juros para os de cima. Em entrevista ao jornal Estadão, de 12 de
abril deste ano, Heráclito Camargo,
procurador da Fazenda Nacional, apresenta os dados: “em 2015, o programa
Bolsa-Família vai alocar R$ 25 bilhões
para 40 milhões de pessoas, mas, no
mesmo ano, o governo gastará em
amortização de juros da dívida pública
interna mais de R$ 1 trilhão. Para ambos, o dinheiro vem de arrecadação
de impostos. Só que o Bolsa-Família
beneficia 40 milhões de pessoas. Do
outro lado, um número diminuto de
brasileiros – umas 200 mil famílias,
cerca de um milhão de pessoas – e
mais um punhado de especuladores
internacionais que detêm os títulos
da dívida pública vão ficar com o R$
1 trilhão.”
De um ponto de vista analítico, o
Estado e o governo apresentam-se

o Bolsa-Família
beneficia 40 milhões
de pessoas.
Do outro lado, um
número diminuto
de brasileiros –
cerca de um milhão
de pessoas – e mais
um punhado
de especuladores
internacionais
vão ficar com
R$ 1 trilhão
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completamente subordinados aos
interesses dos grandes bancos e da
alta finança liberalizada, tornando o
Brasil ainda mais dependente no cenário internacional e mais um estudo
de caso entre os muitos já disponíveis
sobre os processos de financeirização
das economias atuais. Por isso as
economias financeirizadas mantêm-se em trajetórias de baixo e instável
crescimento. É um fenômeno mundial,
mas que guarda suas especificidades
nacionais.9
Na economia brasileira, esse processo se desenvolve preponderantemente pela elevada participação da
renda de juros nos ativos dos bancos
e detentores de capital, tendo como
eixo o endividamento público interno,
onerosamente financiado, em termos
de prazos e encargos, com práticas
usurárias de anatocismo fixadas
contratualmente com a maior desfaçatez. Por isso a taxa de investimento
(produtivo, não as aplicações financeiras) é dramaticamente baixa para
um país ainda subdesenvolvido, com
enormes carências sociais. Em países
desenvolvidos ou com baixas taxas de
juros, a financeirização baseia-se no
endividamento privado de empresas
e famílias. Mas, nos dois casos, a subordinação do Estado é patente com
a consequente perda de autonomia
para formatarem e gerirem a política
econômica em conformidade com as
necessidades sociais e de forma compatível com uma estratégia consistente
de desenvolvimento. Nessa seara,
Keynes e economistas desenvolvimentistas são personae non gratae, pois os
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melhores negócios estão na órbita
financeira fora das imobilizações exigidas pela formação bruta de capital
fixo das empresas. Em consequência,
o investimento produtivo de longo
prazo permanece irrealizável sem os
financiamentos providos pela tríade
de bancos públicos BNDES-BB-CEF.

U

ma das engrenagens básicas
dos regimes de acumulação
financeirizados é o padrão
de inserção internacional
centrado na liberalização financeira
com mercado de derivativos profundo.
Nessas condições estruturais e macroeconômicas, quem de fato determina
as taxas de juros e de câmbio no Brasil
são as finanças privadas, não o governo. A taxa de câmbio torna-se um ativo
estratégico à disposição dos bancos
e não pode ser utilizada nos quadros
de uma política industrial consistente
como fazem os países asiáticos. Nesses
regimes subordinados às finanças, a
bandeira ortodoxa pela independência
dos bancos centrais é uma balela, má-fé ou pura ingenuidade teórica baseada nos manuais da Macroeconomia
antikeynesiana. Mesmo que fossem
independentes do governo, da União
ou da esfera política, permaneceriam
completamente presos às determinações dos mercados financeiros. Estes
monitoram tudo, todos os passos do
governo, como se a economia tivesse
de se estruturar apenas ou prioritariamente para eles e não para as necessidades da indústria, dos trabalhadores
e dos demais setores produtivos. E,
nesse contexto macroeconômico, nada
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como um banco central independente
do governo ou da sociedade que lhes
faculte a captura e a maior influência
nos rumos da política monetária e
cambial.10
Quando aplicadas a esse tipo de
modelo liberal-dependente-financeirizado, as políticas desenvolvimentistas são ineficazes e não surtem
os efeitos esperados por seus defensores. Em outros termos, quando
implementadas por Estados nacionais
subordinados às finanças privadas e
à acumulação rentista-patrimonial,
suas consequências macroeconômicas
são ambíguas e mesmo deletérias,
pois a estrutura institucional sobre a
qual se aplicam é incompatível com
as necessidades do desenvolvimento
industrial. Por exemplo, políticas que
estimulam o mercado de consumo
e a elevação da renda promovem os
déficits em transações correntes. As
medidas de ajuste fiscal ou outras que
envolvam aumentos recorrentes das
taxas de juros para corrigi-los minam
a competitividade externa em bens
de maior intensidade tecnológica,
provocando, em seguida, nova fase de
deterioração do saldo em transações
correntes, mais elevações dos juros e
mais dívida pública interna.
Dissecando o modelo dual em sua
institucionalidade

A anatomia do modelo econômico que emergiu das transformações
estruturais da economia brasileira
desde os anos 1990 pode ser viabilizada considerando-se cinco grandes
áreas ou componentes de sua institu-

cionalidade: a) o padrão de inserção
internacional; b) o regime monetário-financeiro; c) as formas da concorrência; d) o tipo de Estado e suas relações
com a economia; e e) a configuração
da relação salarial, enquanto forma
institucionalizada dos vínculos entre
capital e trabalho assalariado. De
acordo com a Macroeconomia regulacionista, essas grandes áreas, quando
combinadas, seguem uma determinada hierarquia e complementaridade e
corresponderão às bases institucionais
sobre as quais a natureza e lógica de
um modelo econômico são reproduzidas. Como as configurações de cada
uma dessas áreas e sua hierarquia e
complementaridade resultam tanto
das ações deliberadas do Estado nacional quanto das reações dos demais
setores econômicos e das contingências da própria evolução da economia
e sociedade, elas frequentemente
desencadeiam efeitos imprevistos ou
até mesmo indesejados, seja para setores específicos, seja para o conjunto
da economia.
Nesse contexto, a política econômica é um instrumento estatal inteiramente dependente, em termos de
formatação e eficiência, dessa arquitetura institucional forjada pelas lutas
sociais e políticas, sob o peso decisivo
dos setores econômicos dominantes.
Por isso é muito mais fácil implementar mudanças na, mas não da política
econômica, já que esta última deve
responder às necessidades objetivas
derivadas das bases institucionais do
modelo vigente, reflexo dos interesses
econômico-financeiros dos setores heabril • maio • junho 2015 101
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gemônicos. Uma nova política econômica, como pretendem os economistas
desenvolvimentistas e keynesianos,
requer nova arquitetura institucional
de base para um outro modelo. Uma
vez institucionalizado, o modelo econômico dará nascimento a um regime
de crescimento que responderá pela
performance macroeconômica do país,
avaliada quanto à evolução do PIB, do
desemprego, da inflação, da situação
externa e das finanças públicas.
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Na economia brasileira atual, o
padrão de inserção internacional, o
regime monetário-financeiro e a concorrência oligopolista são as componentes-chave, pois hierarquicamente
superiores, na arquitetura institucional
em que se baseia o regime de crescimento. Hierarquicamente superiores
significa que câmbio flutuante com viés
de apreciação real, sistema de metas
de inflação sob as mais altas taxas reais
de juros do planeta e busca permanen-

te de superávits fiscais primários que
limitam as políticas pró-crescimento
do Estado são peças necessárias, pois
compatíveis com essa arquitetura
formatada pelos e para os interesses
dos setores beneficiários diretos do
modelo econômico vigente. Em outros
termos, o padrão de inserção internacional dá a tônica dominante, isto
é, é dele que emanam as restrições
estruturais para que as outras quatro
grandes áreas, o Estado, o regime

Quadro 1

Componentes institucionais do modelo econômico brasileiro em
ordem hierárquica de dominância estrutural
Componentes

Características

(1º)
Inserção
internacional

Prioriza a revalorização financeira e rentista dos capitais e não a aceleração do crescimento econômico em
bases sustentáveis, mantendo o endividamento público interno muito elevado e as condições estruturais
para a permanência de déficits sistemáticos em transações correntes. O regime de câmbio flutuante
assume um viés de apreciação real e a taxa de câmbio não pode ser utilizada numa política industrial
consistente, pois torna-se um ativo especulativo à disposição dos mercados de derivativos.

(2º)
Regime monetáriofinanceiro

Prioriza as necessidades do capital bancário-financeiro e não a expansão do crédito aos setores
diretamente produtivos. Sem a tríade dos bancos públicos BNDES-CEF-BB, a economia brasileira tenderia à
estagnação. Como nesse regime, o Banco Central já perde autonomia, sua independência da esfera política
ou governamental, cumprindo os cânones ortodoxos, implicaria sua captura total pelos interesses da alta
finança liberalizada.

(3º)
Concorrência

A liberalização comercial intensificou a concorrência oligopolista com a entrada de novas empresas
estrangeiras, mas foram reduzidos os impactos sobre a formação interna de preços, via mark-up, e sobre
o sistema nacional de inovações brasileiro. A internacionalização das plantas industriais avança em setores
estratégicos da economia nacional, aprofundando o grau de dependência tecnológica do país.

(4º)
Estado

Tornando-se o fiador da inserção internacional subordinada aos mercados financeiros globais, a autonomia
da política econômica é drasticamente reduzida. A dívida pública interna permanece onerosamente
financiada em termos de prazos e encargos. Em consequência, a “punção rentista” exercida pelas finanças
privadas sobre as finanças públicas tem como contrapartida uma expansão sem precedentes da carga
tributária.

(5º)
Relação salarial

A redução das taxas de desemprego aberto deve-se à geração de postos de trabalho de baixa qualificação
e remuneração. O contingente de trabalhadores informais permanece ainda muito elevado. As pressões
exercidas pelas componentes institucionais dominantes dão-se no sentido de aprofundar ainda mais o
grau de flexibilidade salarial e contratual em uma relação capital-trabalho historicamente muito flexível
e pouco estruturada. Entretanto, a apreciação cambial resultante do modelo eleva o poder aquisitivo em
dólar dos salários, a despeito de sua fraca conexão com os baixos ganhos de produtividade que esse tipo
de economia gera.
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monetário-financeiro, a concorrência e
a relação salarial se reconfigurem e se
adequem a uma forma de liberalização
comercial e financeira muito desconectada das necessidades dos setores
diretamente produtivos, particularmente, da indústria brasileira. No plano
político-ideológico, a vulgata difundida
pela mídia convencional ostensivamente tenta convencer a todos que se trata
de uma configuração vantajosa para o
conjunto da indústria e da sociedade,
já que promoveria o desenvolvimento
socioeconômico.
O Quadro 1 reúne as principais
características de cada um das cinco
componentes da arquitetura institucional de base do modelo econômico
neoliberal-dependente-financeirizado
do Brasil. Essas componentes se articulam sob determinada hierarquia
institucional, além do requisito de
guardarem entre si relações de complementaridade macroeconômica.
Pode-se constatar que o Estado e a
relação salarial são as mais subordinadas nessa hierarquia das formas
institucionais.

D

iferentemente dos países asiáticos, também inseridos na
economia global, o padrão de
inserção internacional do Brasil prioriza a acumulação financeira em
detrimento do investimento produtivo
e do potencial exportador do país. O
Estado torna-se o fiador dos compromissos institucionalizados entre as
finanças domésticas e os mercados
globais, de maneira a garantir a continuidade da acumulação financeira
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com proeminência da renda de juros
que ele mesmo é forçado a pagar.
Apesar da zeragem da dívida pública
externa, o endividamento público
interno permanece em níveis muito
elevados. Como principal eixo de um
processo de financeirização muito
diferente do observado em países
com taxas de juros baixas, a dívida
interna do Estado brasileiro torna-se
um entrave para a expansão do investimento público e para a ampliação das
políticas sociais que o governo ainda
pode exibir como trunfo.
Uma das razões básicas é que
a liberalização financeira com mercado de derivativos profundo e sob
taxas de juros reais muito acima da
média internacional mina a eficiência
de qualquer política industrial. Esse
fato foi, inclusive, reconhecido pelos
formuladores do Plano Brasil Maior.
Como a tendência ao desequilíbrio
externo ronda esse tipo de economia,
e é preciso manter em bom estado as
estruturas patrimoniais básicas para
a acumulação financeira, o Banco
Central brasileiro mantém elevadas
as taxas de juros. No discurso oficial
e midiático, os aumentos de juros
seriam necessários para conter as
pressões inflacionárias, supondo-se,
retoricamente, a existência de excesso de demanda. Entretanto, uma das
principais motivações para a recente
subida dos juros é o aprofundamento
do déficit no balanço de pagamento
em transações correntes que atingiu a
cifra de 91 bilhões de dólares em 2014.
O encadeamento causal pode ser
descrito como segue:

1º) a liberalização financeira num
ambiente marcado por taxas de juros
reais demasiadamente elevadas intensifica o fluxo de entrada de capitais
voláteis ou especulativos;
2º) o Real se valoriza tendencialmente, contribuindo para aliviar as
pressões inflacionárias, mas com
efeitos perversos sobre a dinâmica da
indústria e sobre as contas externas;
3º) as importações se expandem
mais rapidamente do que o potencial
exportador do país, atualmente centrado na produção de commodities,
que já representam mais de 70% da
pauta de exportações brasileiras;
4º) a indústria produtora de bens
de maior valor adicionado ou conteúdo científico-tecnológico encolhe ou
tende a desaparecer, levando a um
processo de especialização regressiva;
5º) a perda de competitividade
sistêmica provocada pelo próprio
ambiente macroeconômico de alta
taxa de juros e câmbio apreciado deteriora mais ainda o saldo comercial,
contribuindo para a permanência dos
déficits em transações correntes;
6º) a forte saída de capitais é
impulsionada pela crescente internacionalização das plantas empresariais
brasileiras, já que as remessas de
lucros se intensificam e são facilitadas
pela apreciação cambial;
7º) o Banco Central é forçado a
empreender nova escalada de aumentos da Selic. O investimento produtivo (não as aplicações financeiras)
declina e mantém-se muito abaixo
do montante necessário à aceleração
do crescimento econômico e à sua
abril • maio • junho 2015 103
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sustentabilidade macrodinâmica. A
preços constantes, a taxa de investimento brasileira não ultrapassa os
18% do PIB e, juntamente com as
taxas de crescimento econômico, são
as mais baixas entre os países em
desenvolvimento. O processo, então,
se reinicia, conforme descrito em
1º), numa circularidade persistente,
bloqueando o desenvolvimento econômico sustentável do país.
Considerações finais:
por um outro modelo que
permita uma política econômica
fora do “tripé”

Para a Macroeconomia regulacionista,11 ausente dos manuais acadêmicos convencionais, a política
econômica é apenas o “volante” das
economias; pois o “motor” é o regime
de acumulação com suas estruturas
institucionais responsáveis pelas
tendências da produção e da demanda. A eficácia da política econômica
é dependente das características
institucionais do regime de acumulação vigente. Assim, um regime de
acumulação rentista-patrimonial e de
baixo crescimento econômico como o
brasileiro é incompatível com políticas
de estímulo ao investimento e ao consumo, tais como inscritas na agenda
desenvolvimentista ou keynesiana.
Por isso os mercados financeiros
se enervam diante de tentativas de
modificação no tripé composto por
metas de inflação, câmbio flutuante
e superávits fiscais primários. Veem
ameaçadas suas posições de carteira
e a rentabilidade real auferida com as
104 veneno
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elevadas taxas de juros pagas resignadamente pelo Tesouro Nacional com o
dinheiro vindo, em sua maior proporção, dos assalariados. E por isso, agora
em 2015, o governo volta atrás para
apaziguá-los e garantir as condições de
governabilidade. Quanto à indústria,
os trabalhadores e demais setores
produtivos que esperem, talvez haja
oportunidade no futuro, quando ou
se os mercados deixarem.

A

questão fundamental é que
o “volante” representado por
esse famigerado tripé ortodoxo pressupõe, para sua funcionalidade, a formatação neoliberal
da economia brasileira, notadamente
quanto à configuração institucional de
inserção internacional que, no caso
brasileiro, está focada nos interesses
da alta finança e do setor produtor de
commodities. Por outro lado, as políticas desenvolvimentistas requerem
outra institucionalidade, outro regime
de acumulação, pois sua eficácia pressupõe um ambiente macroeconômico
que estimule a acumulação produtiva
de capital cujo horizonte é de longo
prazo, não a revalorização financeira e
rentista, focada no curto prazo.
Sob o modelo econômico vigente
no Brasil atual, os ramos industriais de
maior intensidade tecnológica e valor
agregado, que ainda sobrevivem, não
devem esperar por um regime monetário e cambial que lhes seja favorável.
Eles foram planejados para outros
setores. Só lhes restam então três
alternativas: buscar a qualquer custo
elevar os ganhos de produtividade,

deslocar suas plantas para a Ásia ou
converter-se em empresas financeiras
para igualmente desfrutar da renda de
juros paga em dia e generosamente
pelo Estado brasileiro.
Na contramão da experiência histórica dos países que efetivamente
se desenvolveram e se desenvolvem,
para os economistas da mainstream
macroeconomics, o governo não deve
eleger setores ou ramos para apoiar
ou proteger nos quadros de uma
política industrial. Isso seria arbitrário
e gerador de ineficiências. Como se o
Estado brasileiro já não tivesse, sob
pressão interna e externa, eleito o
setor bancário-financeiro como setor
beneficiário maior de sua política monetária, fiscal e cambial, protegendo-o
com as mais altas taxas reais de juros
do planeta. Eles alegam recorrentemente que, desvalorizações cambiais e
medidas de política industrial sempre
geram distorções estruturais e criam
mais problemas. Mas, taxas de juros
elevadas e câmbio apreciado, não.
Seriam neutros a longo prazo e, melhor, não favorecem ninguém, nem
mesmo o setor bancário-financeiro.
Provavelmente porque os lucros financeiros obtidos no curto prazo com
os aumentos da taxa de juros Selic
deverão evaporar-se dos balanços
ou serão transferidos para os setores
produtivos e para a população em
geral, quando o longo prazo chegar.
O autor é professor e pesquisador da Pós-Graduação em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional de Ciências
Estatísticas – ENCE/IBGE
miguel.bruno@ibge.gov.br
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NOTAS DE RODAPÉ
1. Michel Husson é um economista e estatístico
francês conhecido por seus trabalhos sobre as
políticas de emprego.
2. Escola de Economia iniciada na segunda metade
dos anos 1970, cujos principais proponentes são os
economistas americanos Robert Lucas e Thomas
Sargent da Universidade de Chicago. Caracterizam-se por suas posições teóricas e políticas antikeynesianas e neoliberais. O monetarismo I foi o
desenvolvido por Milton Friedman, professor de
Lucas e Sargent na mesma universidade.
3. James Tobin foi um economista americano,
ganhador do Prêmio em Ciências Econômicas em
Memória a Alfred Nobel. Os trabalhos de Tobin
se inscrevem na tradição teórica conhecida por
Macroeconomia novo-keynesiana.
4. Maria Lúcia Fattorelli é Auditora Fiscal da Receita
Federal desde 1982 e coordenadora do movimento
pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública Brasileira.
Foi recentemente convidada pelo Syriza para
compor o Comitê pela Auditoria da Dívida Grega.
Participou de processo análogo no Equador, cujo
governo conseguiu, após a auditoria de sua dívida,
depurar várias ilegalidades e distorções em seu
cálculo. Como consequência, esse país reduziu
os gastos financeiros do Estado, o que permitiu
elevar os gastos sociais e o investimento público,
imprescindíveis ao seu desenvolvimento.
5. Para o ano de 2012, segundo Fattorelli (2013),
com base em dados do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal –
SIAFI e da Auditoria Cidadã da Dívida, enquanto os
gastos com o serviço da dívida pública consumiram
praticamente 44% do Orçamento Geral da União,
a Previdência Social representou 22,47%; a saúde
ficou com somente 4,17%; transportes (0,70%);

saneamento (0,04%); gestão ambiental (0,16%) e a
indústria com apenas 0,16%.
6. Estudos no campo da Epistemologia da Ciência
Econômica mostram que a Macroeconomia convencional, de base neoclássico-walrasiana ou ortodoxa,
apresenta-se como a-histórica por definição e pressupostos teóricos, uma vez que, como os fisiocratas
do século XVIII, seus proponentes supõem que a
Economia é regida por leis e tendências naturais e
eternas. Tidas como puramente econômicas, essas
leis ou regularidades agiriam a partir, unicamente,
de comportamentos otimizadores individuais
de firmas e consumidores. Seu estatuto teórico
pretende apreender as relações macroeconômicas inteiramente desenraizadas da história viva
e transformadora dos seres humanos. Como se
fossem movidas por leis físicas e inescapáveis,
como as da gravidade, e não como a conjunção de
fenômenos sociais complexos e historicamente
determinados. Suas origens foram marcadas pela
forte influência do positivismo em ciências sociais,
num contexto histórico de afirmação da Mecânica
clássica newtoniana. Entretanto, a Física atual pós-Einstein, já ultrapassou esse paradigma do século
19, reduzindo-o a um caso particular. Foi a teoria
econômica ortodoxa que parou no tempo e, ao
fazê-lo, obviamente reduz o conteúdo científico de
seus argumentos em prol de uma apologética do
capitalismo liberal. Eis então o paradoxo em que
se meteu, ao desprezar a história, acabou se perdendo nela, no século 19, quando a matriz teórica
neoclássico-walrasiana surgiu.
7. PROER significa Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional e foi implementado no governo Fernando
Henrique Cardoso. Já PROES é a sigla do Programa
de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual
na Atividade Bancária.

8. Originalmente ponction rentiste segundo a Macroeconomia regulacionista francesa que se desenvolveu fora do campo teórico ortodoxo.
9. Os estudos já disponíveis sobre o processo de
financeirização das economias são numerosos.
Basta digitar o termo financialisation para uma
busca na internet. Será possível então constatar
sua profusão e, a partir de sua leitura, a pertinência
tanto ao caso da economia brasileira quanto da
economia mundial.
10. Os trabalhos sobre os processos de financeirização das economias atuais são unânimes
em destacar que nesses regimes de crescimento
econômico, não apenas os bancos centrais permanecem subordinados aos interesses da alta
finança liberalizada, mas, a política fiscal perde
autonomia e não pode ser mobilizada para promover o desenvolvimento industrial, como fazem
os países asiáticos.
11. A Macroeconomia regulacionista foi desenvolvida originalmente na França como alternativa teórica
às correntes da Macroeconomia ortodoxa. Seus
trabalhos produziram uma interpretação original
dos fatores estruturais que permitiram o período
de forte e durável crescimento econômico do pós-Segunda Guerra, os chamados “trinta gloriosos”
anos de prosperidade (1945-1975); além da análise
das condições macroeconômicas que o levaram à
crise, a partir dos anos 1970. Nos trabalhos regulacionistas, as análises histórico-institucionalistas e
as comparações internacionais são fundamentais
e são desenvolvidas utilizando todos os recursos
disponíveis ao economista contemporâneo, como
análise econométrica, estatística e modelagem formal matemática, porém, fora dos cânones teóricos
neoclássico-walrasianos.
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A falsa crise da

democracia
representativa

T

ornou-se lugar-comum afirmar, sem cerimônia, que a
democracia representativa
está em crise e que uma
ampla reforma política precisa ser feita
com urgência para salvá-la. Se, como
penso, esse diagnóstico estiver equivocado, então os remédios recomendados poderão ser inócuos ou, talvez,
prejudiciais à saúde da República. Aliás,
basta pedir que se esclareça o conceito
de crise para que a dúvida, de súbito, se
instale. Mas, apenas para argumentar,
admitamos que o seu significado seja
entendido, e passemos à democracia
representativa. Se aceitarmos, como
eu, a definição básica sugerida por
Robert Dahl, teremos de considerar a
saúde política de seis variáveis, para
atestar, ou não, o seu estado crítico.1
Governantes eleitos, temos. Podem
não ser grande coisa, mas eleitos fo-

ram. Eleições periódicas, livres e limpas
(embora as urnas eletrônicas mereçam
ser aprimoradas), temos também. Liberdade de opinião, de imprensa e de
associação, temos bastante. E podem
votar todos os adultos, e até mesmo
muitos adolescentes, embora existam
algumas restrições legais quanto à elegibilidade. Pergunto: em quais dessas
variáveis estaria instalada a crise? Creio
que em nenhuma. Problemas? Vários.
A qualidade da democracia sempre
pode ser aperfeiçoada, pois diferentes
arranjos políticos são compatíveis com
esses seis princípios acima listados.
Mas é recomendável que mudanças
sejam feitas a partir de diagnósticos
concretos, que permitam soluções cuidadosas, sem expectativas ingênuas – e
sem aventuras, como a ideia de uma
constituinte exclusiva. Mas ou “crise
da democracia” significa algo bem mais

grave do que uma simples soma de
problemas, ou essa expressão é vazia,
flatus vocis.
Vários filósofos do início do século
XX nos alertaram para os perigos
do feitiço da linguagem. Esta breve
citação de Moritz Schlick, líder dos
positivistas lógicos do Círculo de Viena,
resume bem essa problemática:
“Parece evidente que um cientista
ou um filósofo, quando enuncia uma
proposição, deve necessariamente
saber o que está dizendo antes de
procurar estabelecer a sua veracidade.
Mas é bastante notável que muitas
vezes tenha acontecido, na história
do pensamento humano, que pensadores tenham tentado descobrir se
uma proposição era verdadeira ou
falsa antes de terem clareza sobre o
seu significado, antes de realmente
saberem o que desejavam descobrir.”2
abril • maio • junho 2015 107
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Com esse introito e essa advertência, sigo a análise detalhada do
problema proposto. A democracia
tem uma história de 2.500 anos e, por
isso, comporta uma vasta gama de
experiências. Originalmente, a ideia
de governo do povo pressupunha
ausência de distância entre governantes e governados, de tal forma que o
conjunto dos cidadãos pudesse autogovernar-se. Sendo iguais, as eleições
eram desnecessárias, bastando o simples sorteio para o preenchimento de
cargos diretivos. Mas autogoverno, no
sentido rigoroso da palavra, só pode
existir se e quando as decisões forem
unânimes. Se um único cidadão é forçado a obedecer a uma decisão com a
qual ele não está de acordo, então ele
não se autogoverna: é governado por
outros. Nesse sentido, o autogoverno
é um mito, ou quase isso.
Embora só indivíduos pensem e decidam, faz-se necessária, então, a ficção do “povo”, e de um “bem comum”
igualmente metafísico. Em nome desse povo, tomam-se decisões majoritárias, mas isso não resolve o problema
inicial: de autogoverno já não se trata
mais. Assim, as democracias reais são
sempre aproximações imperfeitas da
democracia “ideal”, aproximações que
comportam muitas variações. Ora,
como adivinhar qual dessas variações
cada arauto da crise da democracia
tem em mente? A palavra “democracia” nada mais é, por assim dizer, do
que uma sopa de letrinhas: importa
saber o seu significado, o conjunto de
propriedades do mundo político que
ela nomeia. Como esse significado não
108 Que crise?
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é unívoco, se não for adequadamente
esclarecido em cada caso, não será
possível saber exatamente do que se
trata quando se afirma estar a democracia em crise. Sem esse passo inicial,
inútil será tentar qualquer discussão a
respeito. Aliás, a respeito do quê? Por
isso iniciei este artigo adotando uma
definição, a de Dahl. (O mesmo raciocínio vale para os muitos significados de
“representação”, tão bem analisados
por Hanna Pitkin.)³ Ocorre, seguidamente, que alguns autores ampliam
semanticamente de tal maneira o âmbito da democracia, que essa passa a
praticamente coincidir com tudo o que
acontece na vida política de um país.
Dessa forma, toda crise política será,
por efeito de uma simples redefinição,
uma crise da democracia. Mas qual
a utilidade dessa inflação vocabular?
Conceitos bem definidos servem para
identificar e separar aquilo que, para
o observador não treinado, é massa
compacta ou nebulosa enfumaçada.
Os políticos

Sabe-se que as pessoas não gostam
dos políticos, pois há muita corrupção,
irresponsabilidade e incompetência.
Tudo verdade, sem dúvida. Mas de
onde se terá tirado a ideia de que a
democracia é capaz de gerar políticos
exemplares? Seria muito bom se assim fosse, porque bons líderes fazem
muita falta, mas gente de má qualidade também se elege para cargos
governamentais, ontem, hoje e sempre. A natureza humana não se deixa
facilmente limitar nem por exortações
morais, nem por constrangimentos

institucionais. Os registros históricos,
daqui e de toda a parte, de agora e de
todos os tempos, oferecem exemplos
convincentes de que ela é bem pouco
admirável, tanto na vida política quanto
fora dela. Somos o que somos. Por isso,
a democracia requer proteção legal
eficiente. Aperfeiçoar, mas evitando
exageros (a PEC 412/2009 procura dar
poderes excessivos à Polícia Federal),
os mecanismos corretores das infrações (Judiciário, TCU, CGU, MP, PF etc.)
ajudaria bem mais do que as encenações de prestidigitação reformistas.
Dito de outra forma: a democracia é
um conjunto de normas e instituições
destinadas a organizar a vida política
de tal forma a possibilitar a solução
pacífica de conflitos de valores e interesses. Não é pouca coisa.
Mas imaginar que a democracia,
isto é, apenas o regime de um sistema
político, tenha ademais o dom de
resolver os problemas de um país
significa esquecer o papel de governos
e governantes, da burocracia estatal,
do mercado econômico e da própria
sociedade civil, cada vez mais organizada e conectada, bem como do fato
de que as sociedades não são feitas
de barro, e, portanto, não poderem
ser livremente moldadas, havendo
limites para a ação humana sobre elas.
É possível, sem dúvida, que eleitores
façam más escolhas, colocando na
chefia do Executivo e no Congresso
Nacional especialistas em malfeitos,
o que pode ocasionar crises políticas,
mas isso é uma questão resultante de
decisões de eleitores e não das regras
do jogo democrático, questão que se

I N S I G H T

tenta resolver buscando a alternância
no poder de partidos diferentes. A
democracia oferece os meios para
atenuar essa situação, sem violência.
Depende dos eleitores usá-los. Donde
a conclusão de que crises políticas
não necessariamente se originam
do regime, nem sobre ele sempre
repercutem.
A igualdade

Tampouco tem a democracia o poder de transformar direitos elencados
em textos legais em realidade instantânea, como o princípio de igualdade
socioeconômica. Os constituintes de
1988, por um passe de mágica, prodigamente transformaram desejos e expectativas em direitos constitucionais,
disso resultando, intencionalmente
ou não, a canalização para demandas
judiciais daquilo que antes se pleiteava por meio de participação na arena
política, reduzindo ainda mais a importância dos partidos. Nem se diga
que, pelo menos, as desigualdades
socioeconômicas existentes deixaram
de ser legalmente protegidas, porque
isso é conquista histórica muito antiga
em nosso país. Removidas as barreiras
legais, a igualdade socioeconômica,
diversa da igualdade democrática, que
é historicamente de natureza política e
jurídica, será fruto de políticas públicas
e da dinâmica do mercado, e não de
declaração de princípios. Por óbvio, a
convivência entre igualdade política e
desigualdade socioeconômica sempre foi problemática e geradora de
conflitos, mas estes nunca assumiram
a proporção catastrófica predita por
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intelectuais do século XIX, uma vez que
o capitalismo mostrou-se mais flexível
e criativo do que se imaginava, pelo
menos até hoje.4
As eleições

Observamos que as eleições ficaram muito caras, fazendo com que,
ressalvadas poucas exceções, só as
possam disputar pessoas ou muito
ricas ou muito corruptas, ou ambas.
Os cidadãos que tenham vocação
política e princípios éticos sérios, mas
não os meios financeiros, estão sendo
marginalizados. Ocorre que o grande
tamanho do nosso território nacional
e do nosso eleitorado torna difícil imaginar uma solução completa para esse
problema, embora várias propostas
estejam sendo discutidas. Democracias
com sufrágio universal, especialmente
em sociedades de massa, são novidades da segunda metade do século XX,
são recentes, não estão ainda totalmente estabilizadas nem compreendidas.
O aumento imenso e súbito do
eleitorado, e da participação deste na
vida política, gera novos desafios: para
alguns, isso é crise; para outros, sinal de
vitalidade. Mudanças e ajustes difíceis
podem ocorrer. Os participantes tradicionais sentem-se naturalmente ameaçados, e podem estimular os críticos
da democracia (como já acontecia na
Atenas clássica, donde a má vontade de
Aristóteles com a democracia, entendida como o mau governo popular). Mas
níveis de participação variam muito,
são cíclicos.5 Altos níveis de participação
não se mantêm por longos períodos. E,
de qualquer forma, essa participação,

em um Estado de Direito, é institucionalizada, embora governos ditos de
esquerda tendam a não criminalizar
violações das regras do jogo quando
cometidos por movimentos sociais
populares, autênticos ou manipulados.
No entanto, as denúncias da mídia e as
investigações da Polícia Federal e do
Ministério Público, quando acatadas
pelo Judiciário, estão começando a
enfrentar esse grave problema, pois a
impunidade, especialmente dos ricos
e poderosos, é um dos fatores mais
desmoralizantes da atividade política.
O julgamento do chamado mensalão deu o exemplo a ser seguido por
outros juízes, como vem ocorrendo
no caso da Petrobras e similares, além
dos que estão na longa fila de espera.
A insatisfação com a corrupção e a
impunidade assumiu posição central
na agenda pública brasileira, embora
ainda não nas agendas dos poderes
executivo e legislativo. Essa insatisfação solapa a confiança dos cidadãos
nas instituições estatais. Mas isso é
um problema da democracia ou ela
sobretudo sofre os seus efeitos? O
Judiciário brasileiro, que é também um
poder de Estado, capaz de gerar crises
como os outros dois, costuma ser lento
e leniente, ao contrário, por exemplo,
do norte-americano, sabidamente
célere e severo. Vale dizer: embora
caras, as democracias não precisam
ser corruptas, e nem a corrupção deve
ficar impune.
O tamanho da crise

A seguir, seria necessário requerer
dos que afirmam a crise da democraabril • maio • junho 2015 109
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cia que precisassem o seu alcance.
Democracias liberais e sociais seriam
igualmente afetadas? Democracias
presidencialistas e parlamentaristas
também? Sistemas eleitorais proporcionais ou majoritários fariam diferença? Constituições rígidas ou flexíveis
também? Com ou sem revisão judicial?
E assim por diante. Democracia representativa é um conceito guarda-chuva,
que abrange uma grande variedade
de concretizações. Onde estão as evidências empíricas que demonstrariam
todo esse universo político estar em
crise? Isso supondo, evidentemente,
que tais críticas sejam feitas de boa-fé,
isto é, críticas da democracia feitas do
ponto de vista democrático, o que nem
sempre é o caso. Basta lembrar, por
exemplo, que Mussolini, na década de
20 do século XX, já anunciava a morte
da democracia parlamentar. No entanto, se naquela época havia menos
de vinte democracias no mundo, hoje
(segundo freedomhouse.org), elas são
mais de cento e vinte.
A raiz da crise

Necessário também se faz indagar
se a mencionada crise é originariamente política ou econômica. A partir de
2007, por razões conhecidas, Estados
por todo o mundo passaram a enfrentar, em graus variados, problemas
gravíssimos, independentemente de
seus regimes serem democráticos ou
não. Competência e responsabilidade
governamental são, nesse caso, de
imensa importância, bastando, para
exemplificar, mencionar, apesar dos
pesares, o caso brasileiro anterior e
110 Que crise?
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posterior à eleição presidencial de
2014: mesmo sem admitir os seus
erros, o governo foi obrigado a abandonar, pelo menos temporariamente,
seu programa nacional-desenvolvimentista liderado pelo Estado. Dito
de outra forma: a crise política que
existe hoje no país é de governo, e
não de regime. É de governabilidade,
que, agravando a situação econômica
originária, alimenta ainda mais a insatisfação social. E nem se diga que
o sistema político brasileiro é rígido,
impedindo soluções conjunturais,
pois, com a delegação da política econômica para o ministro da fazenda
e da articulação política para o vice-presidente da República, acabamos
de inventar um novo tipo de governo:
o presidencialismo parlamentarista
com dois primeiros-ministros!
É preciso notar, também, que a
demanda pela conquista ou manuten
ção de benefícios sociais na situação
acima mencionada requer a cobrança
de mais impostos ou a tomada de mais
empréstimos por parte dos governos,
isto é, implica mais Estado. Grandes
Estados custam caro. Inversamente, há
os que querem menos Estado, os que
querem depender menos do Estado,
seja porque dele não precisam economicamente, seja por razões ideológicas
ou doutrinárias: afinal, nem todo liberal
é um rico capitalista.
Resumindo: o que se quer do Estado? Tudo? Muito? Pouco? Quão realistas são as expectativas depositadas na
capacidade dos Estados democráticos
de resolver todas as demandas que
lhe são encaminhadas? A esperança

na ação do Estado costuma ser tão
exagerada quanto a crítica à sua incapacidade para atendê-las. Excesso de
expectativa é garantia de frustação e
insatisfação. No entanto, o reconhecimento dos limites do possível não
nos leva à paralisia, mas a desconfiar
das promessas demagógicas de quem
anuncia o Paraíso ao alcance de mão.
Há limites para o que o Estado, qualquer Estado, possa fazer na sociedade,
mesmo os totalitários. Como reconhece Przeworski, “this is a fact of life”.6
Finalmente, devemos atentar
para o que os estatísticos chamavam
de “falácia ecológica”: há uma crise
no país, o país é democrático, logo a
democracia está em crise. Ocorre que
no país existem incontáveis outras
variáveis além da democracia: qual
delas é responsável pela alegada crise?
Democracia Direta e Participação
As reformas políticas

Seria ingenuidade imaginar que o
objetivo da chamada reforma política
fosse o aprimoramento da democracia. Em verdade, as propostas de
reforma, múltiplas e contraditórias entre si, expressam estratégias diversas
dos grandes partidos em competição,
destinadas a maximizar seus ganhos
eleitorais, podendo haver algum consenso apenas em poucas questões
menores. Algo poderá eventualmente
ser aprovado, sobretudo agora (maio
de 2015) em que o PMDB acumula
a coordenação política do governo
com a presidência das duas casas do
Congresso, mas não se sabe se para
melhor ou para pior.
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O aumento do número e da intensidade do uso de canais de democracia
direta tem sido defendido por alguns
como correção para as supostas falhas
da democracia representativa. Nossa
Constituição já prevê o plebiscito, o
referendo e a iniciativa popular de
projetos de leis. O recente decreto nº
8.243/2014 criou uma complexa malha
de novos mecanismos, conectados
a órgãos do executivo e por estes
financeiramente sustentados, tudo
à revelia do legislativo. A ideia não é
nova, lembrando a rede de sindicatos
criada por Getúlio, subordinada ao
Ministério do Trabalho, dependente
do imposto sindical e dirigida por fiéis
interpostos. Assim, se tais mecanismos
podem, em tese, ser uma forma de
intervenção da sociedade no Estado,
elas se constituem, na maior parte das
vezes, em instrumento de intervenção
do Estado na sociedade. Além disso,
a democracia direta, embora abstratamente atraente, é, na prática, a que
mais fortalece minorias militantes e
mais enfraquece a vasta maioria dos
cidadãos. Experiências corriqueiras,
como a participação em assembleias
de condomínio, evidenciam que decisões, que a todos afetam, são tomadas, via de regra, por bem menos de
10% dos condôminos, porque a vasta
maioria simplesmente não participa.
Vale a pena insistir nesse ponto,
tomando, como exemplo, o caso dos
plebiscitos, que, como bem observou
Wanderley Guilherme dos Santos,
“tanto servem à democracia quanto
podem beneficiar tiranias”.7 Necessariamente, plebiscitos requerem res-
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postas simples e reativas, do tipo “sim
ou não”, inexistindo espaço, argumenta aquele autor, para negociação, ao
contrário do que ocorre no legislativo.
Sua dinâmica divide a sociedade em
dois grupos, não promovendo conciliação. E sendo a cidadania a instância
máxima de uma democracia, a sua
palavra é final. Dá-se o engessamento

o que se quer
do Estado?
Tudo? Muito?
Pouco?

da política. Em um plebiscito, a vitória,
em tese, é da maioria, mas esta pode,
por razões diversas, participar apenas
parcialmente, caso em que a vitória
poderia ser das minorias militantes.
E se disso resultasse, digamos, uma
“democracia autoritária”?
A participação

Raciocino com a hipótese de que
o estímulo para a participação política
sustentada da cidadania em um regime
democrático seja também função, embora não exclusiva, da centralidade do
Estado na vida da sociedade. Quanto
maior essa centralidade, maior seria
também a participação, e vice-versa. Na
Atenas clássica, a polis tudo abrangia,
não havendo, a rigor, vida privada para
os cidadãos. A participação era fundamental. Em sociedades de mercado
desenvolvidas e estáveis, ao contrário,
o Estado não é tão necessário para o
cotidiano das pessoas, despertando,
naturalmente, menos participação.
Mas nem sempre baixa participação significa desinteresse ou apatia:
pode ser o resultado de decisões
racionais dos agentes. Os neoliberais,
por exemplo, cujo ideal mais se aproxima da utopia anarquista, resistem
ao Estado. A diferença entre ambos é
que uns entendem ser o Estado injusto
e desnecessário, enquanto outros o
aceitam como um mal necessário.
Os que defendem novos canais de
participação direta, supondo boa-fé,
partem do pressuposto de que os
cidadãos querem mais participação,
bastando dar-lhes os meios adequados. Mas esse pressuposto é pouco
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compatível com incontáveis pesquisas
que mostram o desinteresse da maioria pela participação permanente, que
pode entretanto ocorrer fortemente
em situações especiais. Esse é, por
assim dizer, outro “fato da vida”.
Mesmo do ponto de vista estritamente racional, não é claro que cada
cidadão queira ou deva participar, nem
mesmo de eleições, porque sabe que
sua influência será praticamente nula,
salvo em bem pequenas comunidades.
O já citado Przeworski bem sintetizou
esse dilema na seguinte afirmação:
”Nenhuma regra de decisão coletiva,
exceto a unanimidade, pode atribuir
eficácia causal à participação política
igualitária.”8
Por certo, mais participação não
implica melhor governabilidade. Ao
contrário: pode aprisionar o governo
em um leque excessivamente amplo
de interesses, valores e demandas
contraditórios, capaz de gerar paralisia
decisória. Ademais, essa pressão da
sociedade organizada é feita por organizações voluntárias, às quais faltam
elementos básicos de “accountability”.
A corrupção, acacianamente falando,
não está apenas no Estado, mas também na sociedade.
Finalmente, cumpre indagar: em
que medida o desenvolvimento tecnológico poderá de fato viabilizar a
democracia direta permanente? Mesmo supondo que todo cidadão tenha
um computador, que saiba usá-lo,
que queira usá-lo etc., ainda assim
as desigualdades socioeconômicas e
educacionais continuarão a influenciar
a participação. Vale dizer: a igualdade
112 Que crise?
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tecnológica pode ser tão formal quanto a legal, apenas.
O Decreto 8.243/14
A fraqueza legislativa

No que se refere à separação de poderes, os constituintes de 1988 enfraqueceram o legislativo e fortaleceram
tanto o executivo quanto o judiciário.
Em sequência aos governos militares,
fizeram o contrário do que se esperava.
Fortaleceram o executivo dando-lhe as
medidas provisórias, além da exclusividade de iniciativa legislativa em várias
áreas. Sabe-se que a maioria das leis
aprovadas no Congresso Nacional tem
origem no executivo. Por outro lado,
ampliaram vastamente o acesso ao judiciário no âmbito da jurisdição constitucional, facilitando o questionamento
de decisões tomadas pelo legislativo, e
portanto enfraquecendo-o. Aliás, esse
ativismo judicial, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é uma ameaça
séria e crescente à democracia, ainda
não inteiramente percebida por muitos
atores políticos, embora já exista no
Congresso a interessante PEC 33, que
procura limitar o poder político do STF.
Mas parece haver sido abandonada.
Nos Estados Unidos, ao contrário,
esse problema vem sendo seriamente
discutido há duzentos anos, desde que
os antifederalistas declararam sua
oposição a várias propostas constitucionais formuladas pelos federalistas,
disso resultando uma bibliografia de
alto nível e grande importância. Entre
nós, o debate a respeito, embora ainda
frágil, vem apresentando qualidade
crescente.9

Entendo que o aprimoramento da
democracia no Brasil passa necessariamente pelo fortalecimento do Congresso Nacional, legítimo representante,
com todas as suas falhas, da variedade
de interesses e valores da cidadania
soberana, e pelo aumento do poder
de fiscalização por parte dos eleitores,
talvez pela instituição do mecanismo de
recall (única proposta que me atrevo a
apresentar neste artigo), e pela escolha
mais cuidadosa de seus candidatos.
Ora, o Decreto 8.243/14 não tem
esse objetivo. Ao contrário, ele robustece o executivo, a ele subordinando
boa parte da participação política
extraeleitoral. Procura evitar a participação popular nas ruas, porque não
as controla mais. Já não basta colocar
os militantes partidários e líderes
sindicais em cargos da administração
direta, indireta, das empresas estatais
e dos fundos de pensões. É preciso
cuidar também das lideranças dos
movimentos sociais aliados. A criação
de novos canais de participação poderia atingir esse fim. Inversamente,
serviria para criar embaraços a um
eventual governo de oposição. O uso
de um decreto, e não de um projeto
de lei ou mesmo de uma medida provisória, para encaminhar o assunto
mostra o quanto o executivo procurou marginalizar o legislativo, o qual,
entretanto, dificilmente deixará que
essa iniciativa prospere. Além disso, a
cidadania tornou-se mais consciente e
politizada, e portanto mais exigente e
fiscalizadora, como as manifestações
de protesto de março de 2015, e posteriores, estão a demonstrar. As pessoas
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tomaram as ruas sem temer a inacreditável ameaça do ex-presidente Lula
de chamar “o exército do Stédile”. Mas,
para serem eficazes, essas manifestações precisam ser institucionalizadas
pelas lideranças emergentes, já que
os chamados partidos de oposição demonstraram, ao longo de mais de uma
década, que estão também desconectados dos novos anseios. Parecem não
saber fazer oposição.
A experimentação com mudanças
políticas de grande porte, que não
correspondam claramente a exigências
comprovadas, pode facilmente ultrapassar os limites do risco calculado e
adentrar o terreno da aventura política.
Nada melhor exemplifica isso do que a
ideia de um plebiscito para aprovar a
convocação de uma constituinte destinada a realizar “a” reforma política.
Ora, como dito acima, não existe “a” reforma política, mas uma multiplicidade
pouco precisa de propostas de reforma
em competição, cada uma escondendo
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mais do que revela. Felizmente, essa
temerária iniciativa populista parece
haver sido superada.10
Conclusão

A democracia sempre foi um regime difícil de ser organizado e mantido, não havendo até hoje, apesar
de muitos esforços, uma teoria que
a explique de maneira convincente.
Ao longo da história da humanidade,
por toda parte, com raras exceções,
o comum era o centralismo, o autoritarismo, o despotismo, o arbítrio,
a violência, a irresponsabilidade dos
poderosos. A superação desse estado
de coisas foi lenta, penosa e tortuosa,
tendo gradativamente incluído regimes
representativos de participação restrita, do tipo oligárquico. Oposto a isso,
a democracia representativa plena,
especialmente a de corte liberal, representou, e representa ainda, um grande
passo adiante na direção da civilidade,
tão escassa na sociedade brasileira,

inclusive na sua inculta elite socioeconômica. A democracia está, sem
dúvida, sujeita a erros e revisões, mas,
espera-se, revisões cuidadosamente
amadurecidas. Pessoalmente, eu a
tenho não apenas como um objeto de
análise, mas também como um valor,
que defendo independentemente
de suas falhas (tão fáceis de serem
descomprometidamente apontadas).
Cumpre proteger seus fundamentos
daqueles que a querem “salvar” com
reformas milagrosas. Em situação
antecipatória de conflito sobre esses
fundamentos, reflexões tecnicamente
perfeitas podem não ser intelectual e
politicamente suficientes. Faz-se necessário participar e polemizar, mesmo
expondo-se mais facilmente à crítica.
Foi o que tentei fazer. O leitor dirá.
*Agradeço a leitura crítica de Leandro Molhano e
Diego Werneck.
O autor é professor titular da FGV Direito Rio
mbmac@uol.com.br
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Comissão
nacional
da verdade:
modo de usar
San Romanelli Assumpção
Cientista social

P

roponho pensarmos normativamente sobre a Comissão
Nacional da Verdade (CNV), ou
seja, sobre como podemos e devemos
pensar a CNV e suas missões políticas
da perspectiva dos valores políticos
implícitos na ideia e ideal de comissão
da verdade, de Estado de Direito e
democracia, de cidadania, de direitos
de cidadania e de direitos humanos e
graves violações de direitos humanos.
Para tanto, proponho que partamos do
básico e daquilo que, de um modo geral, vem à mente das pessoas quando
se deparam com história de violações
e de pessoas que as sofreram e se
questionam sobre que responsabilidades compartilhamos frente a estas
violações como cidadãos de um país
que, enquanto comunidade política, se
quer um Estado democrático de Direito.

Para iniciar, proponho ao leitor que
me acompanhe em quatro histórias
individuais, passando por métodos de
violações, para então reformularmos
as questões de justiça e democracia
postas diante de nós pelas próprias
violações e pelos modos como lidamos
com elas, enquanto sociedade e Estado democrático de Direito.
As graves violações em sua
concretude

Pedro Penteado do Prado era um
garoto de quinze anos no interior de
Santa Catarina. Trabalhava à noite em
um bar onde se reuniam, entre outros,
pessoas de esquerda que articulavam
sindicatos e pretendiam formar um
Grupo dos Onze. Foi sequestrado por
quatro homens ao sair do trabalho,
espancado, golpeado duas vezes por

uma faca em cada uma de suas coxas,
assistiu uma presa política do Grupo
dos Onze morrer em decorrência de
torturas e foi pendurado pelos dentes
em um “cabide” imundo, com a cabeça enlaçada por duas argolas presas
à parede, tendo que se manter acordado para não morrer afogado em
sua própria saliva e sangue. Em meio
à dor e sofrimento, Pedro perdeu a
noção do tempo, não sabe quantas
horas ficou nessa posição. Lembra-se
apenas de ter acordado dias depois
em uma enfermaria de quartel e de
ter ouvido ameaças contra seu pai,
caso contasse a alguém o que lhe
acontecera. Esta história foi contada
em seu livro Mácula, autobiografia
reflexiva a respeito das violações que
sofreu e dos tempos políticos que
viveu, publicado em 2013.
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Ivan Seixas tinha quatorze anos
quando entrou para a guerrilha seguindo os passos do pai, Joaquim Alencar de Seixas. Aos dezesseis anos, foi
preso com seu pai, considerado pela
repressão um dos líderes da operação
em que fora “justiçado” Henning Albert
Boilesen, industrial do Grupo Ultra e
conhecido torturador. Pai e filho foram
torturados conjuntamente, o pai na
cadeira do dragão e o adolescente no
pau de arara. O pai morreu em decorrência das torturas. O menino guerrilheiro viveu a morte do pai, a prisão
de sua mãe e de suas duas irmãs mais
velhas, uma das quais sofreu violência
sexual. Ivan é militante dos direitos
humanos, sempre presente nas movimentações de ex-presos políticos e
familiares de mortos e desaparecidos
políticos, conta sua história em todos
os fóruns públicos a que tem acesso.
Hecilda Fontelles Veiga era estudante de Ciências Sociais e militante
da Ação Popular, foi presa em 1971,
em Brasília. Em depoimento para o
livro Luta, Substantivo Feminino, conta:
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dos ‘refletores’. Eles nos mantinham
acordados a noite inteira com uma luz
forte no rosto. Fomos levados para o
Batalhão de Polícia do Exército do Rio
de Janeiro, onde, além de me colocarem na cadeira do dragão, bateram
em meu rosto, pescoço, pernas, e fui
submetida à ‘tortura científica’, numa
sala profusamente iluminada. A pessoa
que interrogava ficava num lugar mais
alto, parecido com um púlpito. Da cadeira em que sentávamos saíam uns
fios, que subiam pelas pernas e eram
amarrados nos seios. As sensações que
aquilo provocava eram indescritíveis:
calor, frio, asfixia. De lá, fui levada
para o Hospital do Exército e, depois,
de volta à Brasília, onde fui colocada
numa cela cheia de baratas. Eu estava
muito fraca e não conseguia ficar nem
em pé nem sentada. Como não tinha
colchão, deitei-me no chão. As baratas,
de todos os tamanhos, começaram a
me roer. Eu só pude tirar o sutiã e tapar
a boca e os ouvidos. Aí, levaram-me
ao hospital da Guarnição em Brasília,
onde fiquei até o nascimento do Paulo.
Nesse dia, para apressar as coisas, o

“Quando fui presa, minha barriga de

médico, irritadíssimo, induziu o parto

cinco meses de gravidez já estava bem

e fez o corte sem anestesia. Foi uma

visível. Fui levada à delegacia da Polícia

experiência muito difícil, mas fiquei fir-

Federal, onde, diante da minha recusa

me e não chorei. Depois disso, ficavam

em dar informações a respeito de

dizendo que eu era fria, sem emoção,

meu marido, Paulo Fontelles, comecei

sem sentimentos. Todos queriam

a ouvir, sob socos e pontapés: ‘Filho

ver quem era a ‘fera’ que estava ali.”

dessa raça não deve nascer’. Depois,

(Merlino, T. & Igor Ojeda, (orgs.). Luta,

fui levada ao Pelotão de Investigação

Substantivo Feminino. São Paulo, Ed.

Criminal (PIC), onde houve ameaças

Caros Amigos, 2010, p. 76).

de tortura no pau de arara e choques. Dias depois, soube que Paulo
também estava lá. Sofremos a tortura
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Milton Coelho, petroleiro e militante do PCB em Sergipe foi detido

em fevereiro de 1976, sendo barbaramente torturado por militares em
dependências clandestinas e depois
encaminhado para o 28º Batalhão
de Caçadores. As torturas o cegaram
para o resto de sua vida, condição que
buscou esconder durante todo o período de interrogatórios e cárcere, por
receio de que, descoberta a cegueira,
fosse posto em situação perigosa que
levasse à morte. Milton Coelho foi preso e torturado pela Operação Cajueiro,
que visava eliminar o PCB, partido que
ainda resistia, apesar de ter sido posto
na ilegalidade. Essa operação prendeu
e torturou 25 sergipanos, sua história
é contada a partir de depoimentos dos
sobreviventes no documentário Operação Cajueiro, um carnaval de torturas,
dirigido por Fábio Rogério, Vaneide
Dias e Werden Tavares.
Esses são quatro trechos sobre
vidas marcadas pela atuação política,
resistência e repressão. Possuem uma
importância intrínseca, inapreensível
e inesgotável, mas são um número
irrisório se olharmos para os milhares
de histórias que podem ser verificadas
nas centenas de processos analisados
pelo projeto Brasil: Nunca Mais (BNM)
e para as ainda mais numerosas
histórias de um país de proporções
continentais que viveu mais de duas
décadas de ditadura recente. A complexa teia formada por essas histórias
mostra que as prisões arbitrárias, a
tortura, os assassinatos, os desaparecimentos forçados e ocultação de
cadáveres eram práticas sistemáticas
de um sistema repressivo altamente
violador.
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A pesquisa do projeto Brasil: Nunca
Mais, resumida e relatada em livro
de mesmo nome (que será citado a
partir daqui como BNM), menciona
ter encontrado quase uma centena
métodos de tortura relatados nos
processos que atingiram a esfera do
Superior Tribunal Militar e comprova
que esses métodos atingiram tal grau
de sistematicidade e institucionalidade, que ganharam aparelhos e
instalações especiais e passaram a ser
parte da formação policial e militar dos
quadros da repressão política. Ainda
para ampliar nossa visualização da
concretude da profissionalização e
institucionalização da tortura, vejamos
a descrição exposta no BNM de três
dos métodos mais disseminados de
tortura, tão largamente utilizados que
eram ensinados em aulas com presos
cobaias: o pau de arara, os choques
elétricos e a cadeira do dragão.

seus órgãos genitais e por todo o corpo,

“[...] o pau de arara consiste numa

Enfatizo, esses são apenas três
métodos de tortura, existentes dentro
de um extenso conjunto de práticas
violadoras, sistematicamente aplicadas contra aqueles cidadãos e cidadãs
cujas atividades políticas e pensantes
foram consideradas subversivas pelo
Estado brasileiro, atingindo-os no nível
mais elementar de sua integridade
pessoal, infligindo sofrimento físico e
psíquico intenso.
Esses métodos não eram simplesmente uma prática dos chamados
“porões da ditadura”, eram institucionalizados e parte de uma política de
repressão, cuja cadeia de comando
culminava em altas patentes militares e

barra de ferro que é atravessada entre
os punhos amarrados e a dobra do
joelho, sendo o ‘conjunto’ colocado
entre duas mesas, ficando o corpo do
torturado pendurado a cerca de vinte
ou trinta centímetros do solo. Este
método quase nunca é utilizado isoladamente, seus ‘complementos’ normais
são eletrochoques, a palmatória e o
afogamento” (BNM, p. 35).
“[...] que foi conduzido às dependências
do DOI-Codi, onde foi torturado nu,
após ter tomado um banho torturado
no pau de arara, onde recebeu choques
elétricos através de um magneto, em

[...] foi-lhe amarrado um dos terminais
do magneto num dedo de seu pé e no
seu pênis, onde recebeu descargas sucessivas, a ponto de cair no chão [...]”
(BNM, p. 36).
“[...] sentou-se numa cadeira conhecida
como cadeira do dragão, que é uma
cadeira extremamente pesada, cujo
assento é de zinco, e que na parte posterior tem uma proeminência para ser
introduzido um dos terminais da máquina de choque chamado magneto; que,
além disso, a cadeira apresentava uma
travessa de madeira que empurrava
as suas pernas para trás, de modo que
a cada espasmo de descarga as suas
pernas batessem na travessa citada,
provocando ferimentos profundos”
(BNM, pp. 37-38). (Essa é uma descrição
da cadeira do dragão de São Paulo, que
difere ligeiramente da do Rio.)

incorporava-se a um complexo sistema
integrado de instituições de informação, o Sistema Nacional de Informações
(SISNI). Eram modos de violação aceitos o suficiente para terem sido parte
de uma das mais macabras paradas
militares de nossa história, na qual um
homem foi carregado publicamente em
um pau de arara por índios uniformizados, durante desfile de formatura da
Guarda Rural Indígena (Grin) em 5 de
fevereiro de 1970. A cena ocorre na presença de centenas de pessoas comuns
e de personalidades públicas como o
governador de Minas Gerais Israel Pinheiro, do ex-vice-presidente da República e deputado federal José Maria de
Alckimin, do ministro do interior Costa
Cavalcanti e do presidente da Fundação
Nacional do Índio (Funai) José Queiroz
Campos. Esse fato foi registrado por
Jesco von Puttkamer e aparece em
documentário encontrado por Marcelo
Zelic, do Grupo Tortura Nunca Mais/SP,
em 2012, no Museu do Índio no Rio de
Janeiro (http://www1.folha.uol.com.br/
fsp/ilustrissima/77297-a-missao.shtml,
acessado em 15 de novembro de 2014).
A tortura, as prisões, os combates e
a perseguição política alcançaram 434
mortos e desaparecidos reconhecidos
oficialmente pela Comissão Nacional
da Verdade em seu relatório final,
sendo 191 mortos, 34 desaparecidos
já encontrados (apenas quatro tiveram
o paradeiro descoberto pela própria
CNV) e 209 desaparecidos que permanecem sem localização. Esse número
difere ligeiramente em quantidade e
nomes dos 362 mortos e desaparecidos reconhecidos oficialmente pela
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Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos (CEMPD) e aos
436 mortos e desaparecidos políticos
que constam no Dossiê Ditadura: mortos e desaparecidos políticos no Brasil
(1964-1985), organizado por Maria
Amélia Teles, Suzana Lisboa, Criméia
de Almeida e Janaína Teles. Acrescem-se a esses números, os 1.196 mortos
e desaparecidos no campo entre 1961
e 1988, que constam do livro Camponeses Mortos e Desaparecidos: Excluídos
da Justiça de Transição, resultado de
pesquisa do projeto Direito à Memória
e à Verdade, da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República
(SDH), coordenado por Gilney Viana e
realizado em parceria com a Comissão
Camponesa da Verdade. Essa quantidade de pessoas violadas ao extremo
da extinção de suas vidas aumentaria
ainda mais, se incluíssemos números
a respeito dos índios exterminados no
processo de expansão da ocupação do
interior do Brasil durante o regime militar, processo do qual o Estado não pode
ser isento de responsabilidade pública
e cuja ponta do iceberg aparece no Relatório Figueiredo, documento no qual
é reportada violência extrema contra
indígenas, como confinamento, tortura,
assassinato e trabalho escravo (disponível em http://www.direitosocioambiental.com.br/relatorio-figueiredo/).
A questão reformulada

Temos aqui apenas alguns elementos de um quadro de graves violações
de direitos humanos sistematicamente
cometidas no Brasil e nas quais o Estado esteve envolvido por intermédio de
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militares, policiais, políticos ocupantes
de cargos, funcionários públicos, leis,
políticas de segurança nacional e
alianças com grupos econômicos que
faziam parte do que dava sustentação
ao regime ditatorial vigente. Mas são
elementos sobre as formas mais graves
de violações aos direitos humanos, as
violações que incidem sobre a integridade pessoal física e psiquicamente
concebida, sobre a possibilidade de
vida e sobrevida, sobre a integridade
do corpo e sobre o confinamento do
corpo. Como devemos pensar sobre
eles? Que tarefas de discussão e argumentação pública este tipo violações

Devemos algo,
enquanto país,
às pessoas cuja
integridade
pessoal básica
foi violada
pelo Estado em
nossa ditadura
mais recente?

nos impõe? Que posturas políticas requerem de uma sociedade que se quer
um Estado democrático de Direito, mas
viveu duas ditaduras no último século?
Devemos algo, enquanto país, às pessoas cuja integridade pessoal básica foi
violada pelo Estado em nossa ditadura
mais recente? Por quê? Se a resposta
for positiva, o que a institucionalidade
estatal e a sociedade civil atuais devem
a essas pessoas?
Pensar essas questões é um exercício de razão pública incontornável,
se quisermos fazer jus à dignidade
humana de milhares de pessoas e se
pensarmos que lidar com o passado de
violações da história recente pode ser
um modo de consolidar o Estado democrático de Direito, presentemente
ainda incipiente, mas que almejamos
sólido no futuro.
Essas questões são parte do core
normativo das questões da chamada
justiça de transição; tema muito em
voga entre circuitos da esquerda brasileira, que muito tem irritado alguns
círculos de direita e que são objeto
do mandato da Comissão Nacional
da Verdade, instalada em 16 maio de
2012 e que entregou à Presidência da
República e à sociedade brasileira o seu
relatório em 10 de dezembro de 2014.
São essas as perguntas que devem
orientar nossa leitura desse relatório e
nossa avaliação dos trabalhos realizados por essa Comissão, se quisermos,
enquanto sociedade, apropriarmo-nos dos trabalhos dessa Comissão
e fazer deles um marco de reflexão
e discussão pública sobre o exercício
estatal da violência e os parâmetros de
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democracia e justiça que devem reger
o uso estatal da violência. No limite,
é de violência e violação que se trata,
ainda que o horizonte seja um Estado
no qual pessoas vivam em liberdade e
igualdade civis, políticas e, para aqueles
mais à esquerda, econômicas e sociais.
Para completar o contexto dessas
questões, devemos nos lembrar que,
para além do que está estritamente
posto pelo mandato da lei que criou a
CNV e para além de afirmações meramente legalistas sobre este mandato, a
função primordial de uma comissão da
verdade é esclarecer as graves violações do passado dando voz às vítimas
dessas violações. Dá-se voz às vítimas
contando a verdade das violações a
partir de sua memória e prestando o
devido respeito público às reivindicações de verdade, justiça e reparação
postas pelos sujeitos dessa memória
e verdade. E o devido respeito a suas
vozes só se completa quando lhes é
dada caixa de ressonância política e
pública, o que deve ocorrer em duas
dimensões que andam juntas.
As vozes desses sujeitos que foram
vítimas de graves violações ganham a
primeira e devida caixa de ressonância
quando suas histórias são contadas e
reconhecidas como verdade e quando
suas reivindicações por verdade, justiça
e reparação são pública e estatalmente
reconhecidas e seu atendimento entra
no horizonte do factível. Essa primeira dimensão busca aliviar a dor e o
trauma advindos das graves violações
por meio do reconhecimento estatal e
do atendimento ao direito à verdade
sobre as violações – verdade essa que
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foi sistematicamente negada durante
a ditadura e que ainda é negada cada
vez que as vítimas da repressão são
deslegitimadas no discurso intolerante
e autoritário de parcelas da população
brasileira e a cada momento em que os
desaparecimentos políticos e ocultação
de cadáver se perpetuam em violação
continuada – e o atendimento ao direito
das famílias enterrarem seus mortos.
A segunda dimensão da caixa de
ressonância que é publicamente devida é a reflexão e discussão pública
sobre as graves violações e sobre a
inaceitabilidade do uso estatal da violência em prisões arbitrárias, tortura,
assassinatos e desaparecimentos forçados e ocultação de cadáver, que ainda são uma realidade. Uma discussão
pública que possibilite o enraizamento
de valores políticos democráticos e
liberais contra o uso arbitrário da
violência constitui um aspecto basilar
para uma sociedade que almeja ser
efetivamente um Estado democrático
de Direito, ao mesmo tempo em que
honra os presos, torturados, mortos e
desaparecidos da resistência política
do passado ditatorial, resistência que
a repressão sistematicamente tentou
dizimar, fosse essa pacífica ou armada.
A importância dessa segunda dimensão do que chamo aqui de devida
caixa de ressonância é evidenciada
por cada caso de violência arbitrária
e justificada pela repressão policial e
carcerária atual. Todos que tiverem
estômago para procurar notícias sobre
a violência policial e carcerária, sobre
as alegadas mortes por “resistência seguida de morte” e sobre a violência em

processos de reintegração de posse e
desterritorialização forçada encontrarão cotidianamente novas notícias de
Amarildos, Pinheirinhos e Complexos
Penitenciários de Pedrinhas. E os defensores da redução da maioridade
penal parecem crescer a cada dia.
Essas são questões em que a repressão policial violenta aparece profundamente ligada à injustiça social e a
violações com viés econômico e racial
e se referem a controversas interpretações sobre o “legado da ditadura” e a
conivência brasileira frente à violência
estatal arbitrária – digo controversas,
porque as raízes da aceitação da violência pela sociedade brasileira podem
ser interpretadas como anteriores às
nossas duas ditaduras e porque não
devemos jamais nos esquecer que
temos o “legado da escravidão” e que
a busca de anulação da autonomia
pessoal para a manutenção de pessoas na condição de escravo exige uso
cotidiano e constante de violência. Mas
não é apenas a violência estatal contra
pobres e negros que tem grassado os
debates públicos brasileiros de modo
negligente a direitos.
Nas semanas pós-eleições, assistimos milhares de manifestantes
em redes sociais e em passeatas em
diversas partes do país reivindicarem
intervenção militar no governo federal,
intervenção norte-americana e que o
candidato derrotado seja levado ao
exercício da presidência em lugar da
candidata vencedora das eleições. Ainda que não devamos superestimar o
significado e força desse tipo de reivindicação antidemocrática e antiliberal,
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está claro que parcelas bastante ruidosas da sociedade civil brasileira não
estabelecem um nexo entre os devidos
processos democráticos, o devido processo legal e o controle democrático
e liberal da repressão estatal e não
vislumbram as violações que advêm
da repressão política, apesar de nosso
passado ditatorial bastante recente. Se
aquilo que parcelas da sociedade consideram inadmissível estiver acima das
regras do jogo democrático e dos processos institucionais liberais de Estado
de Direito, o arbítrio pode nos levar
novamente a restrições de liberdades
civis e políticas e, dessas restrições,
o caminho sempre pode conduzir à
violação da integridade pessoal dos
dissidentes, último repositório da dignidade humana a ser violado quando
restrições à liberdade mais amenas
não são suficientes para estancar a
expressão das opiniões e a atuação
política e pública dos dissidentes.
As reflexões e discussões públicas
sobre liberdades civis e políticas,
sobre a violência repressiva policial e
o Estado democrático de Direito são
urgentes, pois há no Brasil graves violações todos os dias. A pauta política
que deveria ter sido cumprida pela
Comissão Nacional da Verdade – e que,
creio, em alguma medida foi cumprida
pelo número de folhas do relatório, em
que a exaustão vence a visão pouco
progressista e pouco igualitária dos
direitos humanos – pode e deve ser
utilizada para fomentar esse debate.
A Lei Federal 12.528/2011 estabeleceu como mandato da Comissão
Nacional da Verdade a investigação e
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esclarecimento das graves violações de
direitos humanos e das estruturas da
repressão durante o período de 1946 a
1988. Um relatório de comissão da verdade, que seja um grande texto político,
com descobertas para além daquelas
já feitas pelos próprios movimentos de
ex-presos e perseguidos políticos e de
familiares de mortos e desaparecidos,
com um entendimento progressista
das estruturas da repressão e das
graves violações de direitos humanos
e com uma concepção robusta de democracia e Estado de Direito poderia
impulsionar e enriquecer essa reflexão
e colaborar para o enraizamento de
valores políticos democráticos e liberais
fundamentais. Cabe refletirmos sobre o
conteúdo e a forma do relatório. Se chegarmos à conclusão de que o relatório
não foi propriamente um texto político
progressista e igualitário – como acredito pessoalmente que não foi – a discussão do relatório da Comissão Nacional
da Verdade e da totalidade dos seus
trabalhos ao longo de seus trinta e dois
meses de existência ainda sim pode
se construir como uma oportunidade
para enraizarmos alguns valores ainda
bastante frágeis em nossa sociedade
civil e esfera pública.
A quem a CNV responde? A quem
a CNV se dirige?

Muito tem sido dito a respeito da
Comissão Nacional da Verdade (CNV)
em vários sentidos e direções, por
segmentos ideológicos variados, em
diversos setores da imprensa, da academia e da militância. As discussões
começaram antes mesmo da constitui-

ção efetiva do grupo que elaborou a lei
que deu origem à Comissão. Foi longo
e difícil o caminho das muitas militâncias e das políticas que levaram a ela.
Podemos considerar, justamente,
que cada reivindicação individual e
coletiva de presos políticos e familiares
de presos políticos, mortos e desaparecidos políticos é parte da fundação
desse caminho longo e difícil de reivindicações, resistência e luta, desde
as cartas individuais e coletivas de
denúncias sobre prisões, tortura, assassinatos e desaparecimentos ainda
na ditadura, desde as greves de fome
dos presos políticos, desde os trabalhos dos advogados dos perseguidos
e presos políticos, ao movimento
pela anistia, ao Brasil Nunca Mais, às
buscas dos familiares pelos seus desaparecidos e sua luta pelo direito de
enterrá-los, aos movimentos e fóruns
de ex-presos e perseguidos políticos,
à Comissão Especial sobre os Mortos
e Desaparecidos Políticos, aos comitês da verdade, à luta pela criação de
uma Comissão Nacional da Verdade
e elaboração de sua lei e seu estabelecimento. E esse longo caminho não
findou com o início institucional das
atividades da CNV ou mesmo com o
relatório entregue para a Presidência
da República em dezembro.
Esse longo caminho foi construído
e trilhado também por cada grupo da
sociedade civil que tentou monitorar e
influenciar as atividades da Comissão
Nacional da Verdade, bem como por
cada Comitê da Verdade, comissão
estadual, municipal, universitária,
sindical ou setorial da verdade, que
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compuseram uma densa e variada
constelação de movimentos, instituições e políticas estatais e da sociedade
civil por memória, verdade, justiça e
reparação. A CNV se extinguiu em dezembro de 2014, mas diversas comissões da verdade permanecem, como
a CEV-Rio, a Comissão Rubens Paiva
e a Comissão pela Memória, Verdade
e Justiça da CUT. O que significa ética
e politicamente essa constelação em
seus diversos momentos? O que ela
expressa política e normativamente?
E qual é e/ou deveria ser o seu alcance
em um país onde ainda são prática
correntes as prisões arbitrárias, tortura, assassinatos e desaparecimentos
forçados cometidos pelo Estado ou
cometidos por outros agentes, sob o
olhar negligente do Estado e da sociedade? Ou ainda, qual deveria ser o seu
alcance em um país onde as últimas
eleições presidenciais deram vazão
a reivindicações antidemocráticas e
antiliberais por intervenção militar e
intervenção estrangeira norte-americana? O que devemos politicamente
– enquanto Estado que representa ou
deveria representar uma comunidade
política de cidadãos livres e iguais – às
pessoas que sofreram graves violações
de direitos humanos em nossa história
recente e aos seus familiares? O que
devemos politicamente – enquanto Estado que representa ou deveria representar uma comunidade de cidadãos
livres e iguais – às pessoas que sofrem
graves violações de direitos humanos
hoje no Brasil? Qual a relação entre o
passado, o presente e o futuro que se
expressa nessas perguntas? O que,
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dentro dessas reflexões, diz respeito
à legitimidade política que devemos
buscar alcançar e ao Estado democrático de Direito que pretendemos ser?
Em uma primeira aproximação,
podemos considerar que essa enorme
proliferação de comissões e comitês
da verdade mostra uma grande capilarização da repressão política em nossa
última ditadura. São muitos os ex-presos e ex-perseguidos políticos, e eles
estão em todos os estados, cidades
e profissões, por isso houve sujeitos
e material humano para todos esses
grupos surgirem. Podemos especular
também que aos grupos sociais que
pedem intervenção militar e norte-americana se contrapõem grupos
que experimentaram em sua carne e
famílias as graves violações possíveis
em regimes ditatoriais e autoritários.
Ainda que haja momentos em que
grupos diferentes sejam mais audíveis
e visíveis, existe discussão socialmente
posta em exercício. Essa pluralidade
não pode ser estancada sem restrição
de liberdade e, portanto, democrática
e liberalmente; essa pluralidade não
deve ser estancada e liberdades civis
e políticas não devem ser relativizadas
por nossas instituições, mesmo que
o sejam, por vezes, por parcelas da
sociedade civil. Precisamos, enquanto
sociedade, criar um consenso sobre
o valor dessas liberdades básicas e
robustecê-las, e comissões da verdade
podem servir a esse fim.
Entre passado, presente e futuro

Como diz Jeremy Webber, comissões da verdade – e demais institui-

ções e políticas próprias dos processos
de justiça de transição – possuem um
olhar para trás e um olhar para o futuro, um olhar para os que sofreram
as violações e outro para a responsabilidade coletiva que temos frente a
essas violações.
O olhar para o passado diz respeito
ao entendimento público do passado
de graves violações frente ao qual
são necessárias memória, verdade,
justiça e reparação, em respeito político às vítimas das graves violações
e atrocidades. O olhar para o futuro
visa à reconstrução pública das instituições estatais e da sociedade sobre
fundações mais justas, nas quais,
idealmente, as inaceitáveis graves
violações de direitos humanos nunca
mais aconteçam. Na junção desses
olhares, retrospectivo e prospectivo,
colocam-se questões de difícil reflexão. Vejamos algumas delas.
1) Como pensar normativamente
sistemas jurídicos e políticos passados, cuja moralidade diverge dos
princípios de justiça de um Estado
democrático de Direito? Como avaliar
ética e politicamente as legalidades e
institucionalidades dos regimes políticos e jurídicos em que as violações
foram cometidas, que estão para além
daquelas leis e institucionalidades do
presente? Quais as ações públicas
devidas a partir dessa avaliação? De
modo menos abstrato: como devemos
pensar a Lei de Segurança Nacional
e o que ela implicou para as pessoas
que foram violadas a partir dos princípios postos por essa lei? Ou, como
devemos pensar a atuação do SISNI?
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Ou os atos institucionais e as sanções
políticas deles decorrentes?
2) Como julgar as ações dos agentes públicos que atuavam sob a legalidade e institucionalidade ditatorial?
Mais concretamente, em um caso
brasileiro presente, isso aparece
nas reivindicações de punição aos
torturadores, vindas das vítimas de
tortura e dos familiares de mortos e
desaparecidos.
3) Como pensar o legado institucional presente em leis e políticas que
são fruto de negociações e relações de
poder próprias de equilíbrios de forças
políticas e sociais em momentos de
transição, mais do que de uma razão
pública que olha para os cidadãos
como livres e iguais? Em exemplo que
é uma das pautas mais controversas
da justiça de transição no Brasil: o que
fazer com a Lei de Anistia e com sua
interpretação?
4) Um enfoque normativo predominantemente legalista, sem movimentos para além do positivismo jurídico,
como foi o entendimento dos direitos
humanos afirmado pelo do relatório
da CNV, dá conta de toda esta tarefa
crítica?
5) A CNV e seu relatório produziram
um alargamento e aprofundamento
do entendimento das graves violações
de direitos humanos e das liberdades
civis e políticas? Ou apenas reproduziu
entendimentos passados e jurídicos
elaborados por organismos multilaterais e jurisprudência do Direito
Internacional dos Direitos Humanos?
Questões como essas fazem com
que uma comissão da verdade seja
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uma oportunidade excelente de discussão pública a respeito do país que
fomos com vistas ao país que almejamos ser. É nesse sentido que os seus
trabalhos e o seu relatório final podem
atingir um valor histórico fundacional,
contribuindo para o aprofundamento
da percepção pública do valor da
democracia e do Estado de direito,
da Constituição, das liberdades civis e
políticas e da igualdade civil e política.
Tentemos avançar um pouco mais
nas possibilidades dessa construção
fundacional no plano da ética pública
e da moralidade política.
Entre o passado, o presente e o futuro:
por uma verdade perspectivada por
violações inaceitáveis

O olhar para os que sofreram as
violações deve procurar a perspectiva das vítimas do arbítrio estatal e
dar voz a essas pessoas. Como dito
anteriormente, a função mais basilar
de uma comissão da verdade é dar
voz às pessoas que foram vítimas de
graves violações de direitos humanos
e dar caixa de ressonância pública a
essas vozes. A verdade de uma comissão da verdade é precisamente a
verdade na voz das vítimas e não a voz
daqueles que cometeram as violações
e atrocidades enquanto eram braços
do Estado. Assim, é uma verdade perspectivada pelos olhos, mentes, sentimentos, fala e reivindicações políticas
daqueles que sofreram as violações
em seus próprios corpos e famílias.
Essa é a primeira justiça e reparação
devida àqueles que passaram por
graves violações de direitos humanos,

a partir da qual se pode pensar os
valores e liberdades que fundam a
nova ordem institucional, as reformas
institucionais, as ações a respeito dos
violadores e as políticas de reparação
simbólica e material.
Da voz e memória dos sobreviventes de graves violações, com sua
repetição de histórias concretas de
violações, nas quais as pessoas podem se colocar na posição do outro
e enxergar sua humanidade comum,
pode nascer e se enraizar socialmente
a afirmação da inaceitabilidade das
práticas repressivas violadoras. Penso
aqui na defesa por Richard Rorty da
estratégia de contar histórias como
maneira de se ampliar o respeito aos
direitos humanos.
E é nessa discussão e enraizamento comum, que parte de um olhar
sobre as próprias vítimas que se pode
direcionar o olhar para a responsabilidade comum, compartilhada por toda
a sociedade, acerca das violações do
passado, da justiça e reparação presente e de construção de uma nova ordem social e estatal na qual práticas de
graves violações de direitos humanos
sejam banidas. É mais difícil negarmos
a existência de uma responsabilidade
política comum quando temos diante
de nós histórias e quadros concretos
de violações, como os colocados no
início deste texto. Nós podemos negar
que existam formas de responsabilidade coletiva diante de histórias como
a de Pedro Penteado, contra quem
foram infligidas violações por meio
das mãos do Estado? A negativa fica
ainda mais difícil diante do fato de
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que foram milhares os torturados e
centenas os mortos e desaparecidos.
E nisso podemos construir a base para
algum consenso público sobre usos
inaceitáveis da violência estatal e da
violência em geral.
Direitos humanos, graves violações
de direitos humanos e legitimidade
estatal

O que faz a inaceitabilidade absoluta de uma prática e a impossibilidade de negarmos a responsabilidade coletiva de implantação de sua
inaceitabilidade na prática e discurso
internacional – seja da chamada sociedade civil internacional, seja dos
organismos multilaterais – são os
direitos humanos.
Direitos humanos são uma categoria muito ampla dentro do senso
comum informado pelas cartas da
Organização das Nações Unidas,
como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948
e a Declaração e Programa de Ação
da Conferência Mundial de Direitos
Humanos de 1993 em Viena. Vão desde liberdades compreendidas pelas
concepções minimalistas de direitos
humanos, que incluem apenas liberdades civis, segurança e subsistência
básica, a liberdades e igualdades mais
controversas culturalmente e que não
são admitidas por todos os Estados e
comunidades políticas, como a igualdade de gênero, a igualdade racial,
os direitos dos LGBTs e a liberdade
religiosa dentro dos diversos países.
Quando o discurso e a prática internacionais e multilaterais falam de
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graves violações de direitos humanos,
trata-se de violações contra direitos
humanos minimalistamente compreendidos e cuja violação incide diretamente sobre a integridade humana
em seu nível mais básico: a integridade
do corpo. A violação sistemática da
integridade pessoal de indivíduos e
grupos é considerada uma restrição
de direito e liberdade tão básica que
torna a legitimidade e soberania de um
Estado questionável não apenas por
seus próprios súditos e cidadãos, mas
também do ponto de vista cosmopolita
da sociedade civil internacional e dos
organismos multilaterais. Violações
dessa gravidade são consideradas
crimes contra a humanidade e podem
tornar guerras justas, legitimar intervenções humanitárias, exigir ajuda
humanitária, levar à interrupção de
atividades diplomáticas e a embargos
comerciais. Ou seja, normativamente,
graves violações de direitos humanos
constituem um padrão ética e politicamente tão condenável de violações
que torna justificado o questionamento de legitimidades estatais, exercícios
de soberania estatal e o emprego da
violência para controlar violência.
No discurso e prática da sociedade
civil internacional e dos organismos
multilaterais, são graves violações
de direitos humanos os genocídios,
limpezas étnicas, massacres, chacinas,
assassinatos e execuções sistemáticos,
desaparecimentos forçados e ocultações de cadáveres sistemáticos, torturas sistemáticas, sequestros e prisões
arbitrárias sistemáticas e trabalho
escravo. A ideia de violação sistemática

é importante, porque não se trata de
eventos isolados, que constituiriam
um erro estatal circunstancial. Para se
questionar internacionalmente a legitimidade da soberania de um Estado,
é necessário que a violação constitua
uma prática.
As práticas violadoras comprovadamente existentes em nossa última
ditadura não são pequenas, apesar
de não termos vivido guerras civis e
genocídios (ainda que muitos ativistas
defendam que tivemos um genocídio
indígena). Assassinatos, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáver e tortura não podem ser ética
e politicamente minimizados. Essas
são práticas absolutamente condenáveis não apenas da perspectiva
do que é uma democracia e um
Estado de Direito, mas da perspectiva
de direitos universais como são os
direitos humanos e que, na linguagem
da própria ONU, independem dos
pertencimentos particulares que nos
constituem enquanto pessoas, como
país de origem, nacionalidade, etnia,
gênero, sexualidade, classe social,
religião, tradição etc. Absolutamente
todas as pessoas possuem direito à
integridade física, enquanto liberdade
pessoal mínima inquestionável.
Antiliberal e antidemocraticamente, o Estado brasileiro considerou determinados credos e práticas políticas
pacíficas como subversão da ordem e
as criminalizou. As pessoas que abraçavam esses credos e práticas foram
sistematicamente perseguidas, presas,
sequestradas, torturadas, assassinadas e desaparecidas. E pessoas com
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credos e práticas políticas que não
eram pacíficos, como os membros dos
grupos de guerrilha urbana, também
foram sistematicamente perseguidos
politicamente, presos, sequestrados,
torturados, assassinados e desaparecidos. Podemos aqui ponderar que organizações armadas cujo objetivo era
derrubar o Estado são legitimamente
combatidas pelo Estado, inclusive com
o uso da violência; no entanto, mesmo
essas pessoas, quando detidas e sob
custódia estatal, possuem o direito à
integridade física, possuem o direito
de não sofrerem tortura e não serem
assassinadas. Quando o Estado, por
meio de suas instituições militares e
policiais, detém uma pessoa sob seu
poder, deve, de acordo com os direitos
humanos, respeitar sua integridade
pessoal. É disso que se trata aqui e
isso pertence ao escopo da memória e
verdade próprio às comissões da verdade, que são instituições de memória
e verdade em sociedades em que graves violações ocorreram em passado
recente, em situações de ditadura,
autoritarismo, apartheid, guerra civil,
genocídio, limpeza étnica etc.
A gravidade dessas violações, sua
recorrência sistemática e o modo
como se inserem em lógicas e práticas
estatais tornam basilar que a perspectiva das comissões da verdade seja a
voz das vítimas das graves violações.
A igualdade e liberdade dessas pessoas foram feridas por um poder e
violência institucional desproporcional
às forças individuais: pessoas foram
presas e torturadas individualmente,
por grupos de homens armados, a
124 CeGUETA
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serviço do Estado ou com conivência
do Estado, enquanto estavam amarradas e feridas em dependências
estatais nas quais estavam detidas e
encarceradas. Em decorrência dessas
situações de violência extrema contra
indivíduos despojados de roupas e
meios de defesa, muitos carregam
marcas indeléveis em seus corpos e
espíritos e muitos outros morreram.
É a essas pessoas que uma comissão
da verdade deve servir e dar voz, como
compensação irrisória por direitos cuja
violação é imensurável e, portanto, no
limite, irreparável.
A voz das vítimas de graves violações e
o devido respeito estatal e público

Dada essa gravidade política e humana, a primeira questão para a qual
devemos olhar ao analisar o percurso
de trabalho da CNV ao longo dos seus
32 meses de existência e em seu relatório e recomendações de reformas
institucionais e políticas públicas é se
a Comissão prestou o devido respeito
estatal às vítimas de graves violações
de direitos humanos.
Sendo assim, ao olharmos e ao
discutirmos publicamente os trabalhos
da Comissão Nacional da Verdade ao
longo de sua existência e relatório,
penso que um primeiro ponto para
o qual devemos olhar são as vítimas
de graves violações ouvidas. Quantas
foram ouvidas? Foram ouvidas apenas
histórias famosas? Ou a comissão
avançou e ouviu pessoas cujas vidas
ainda eram desconhecidas? De que
regiões do Brasil elas eram? A que
grupos políticos pertenciam? E o que

foi feito com o que foi ouvido? Suas
histórias foram contadas do modo
como essas pessoas reivindicaram
que fossem contadas? Elas foram
soberanas na decisão sobre o modo
como as violações que sofreram, as
batalhas que lutaram, as ideias que defenderam e as vidas que construíram?
Foram atendidas as reivindicações
dessas pessoas? Como essas histórias
iluminaram a discussão pública sobre
o que é inaceitável que o Estado faça
contra seus cidadãos?
A resposta às perguntas acima estão parcialmente nas reações públicas
ao relatório e que estão noticiadas na
imprensa. Mas essa é apenas a parte
da história de que fazem parte pessoas
que possuem acesso à imprensa e a
grupos políticos que lhes possibilitam
invisibilidade. É o problema dos
“excluídos da justiça de transição”,
conceito que Gilney Viana cunhou
ao pesquisar os motivos que fizeram
com que camponeses não tivessem
acesso à pouca memória, verdade,
justiça e reparação que o Brasil criou
institucionalmente e que inclui, basicamente, reconhecimento de mortos
e desaparecidos pela CEMDP, os trabalhos da Comissão de Anistia e, agora,
o reconhecimento pela CNV.
Ainda que um amplo número das
pessoas que sofreram violações e graves violações de direitos humanos não
tenha voz na imprensa, foram muitas
as manifestações de descontentamento que vieram à tona em nome dos movimentos de ex-presos e perseguidos
políticos e dos grupos de familiares
de mortos e desaparecidos. Os mais
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frequentes pontos de crítica foram,
novamente, a alegada falta de publicidade dos procedimentos da CNV e
sua pouca interlocução com a sociedade civil, o fato de que o relatório da
CNV trouxe raras novidades sobre as
graves violações frente aos trabalhos
anteriores, realizados pelos próprios
familiares e ex-presos e perseguidos
políticos e o pequeno número de
quatro desaparecidos cujos despojos
a comissão conseguiu localizar.
Um pouco menos falado e que eu
acrescentaria é que a comissão ouviu
por volta de mil vítimas de prisão e
tortura, e esse é um número pequeno
comparado às demais comissões da
verdade ao redor do mundo e pequeno se considerarmos o orçamento e
tempo de mandato que estavam disponíveis para os trabalhos da CNV. Se
a função primordial de uma comissão
da verdade é dar voz às vítimas, a escuta de depoimentos deveria ter sido
empreendida intensamente. Acresce-se a isso o fato de que a lista de
pessoas ouvidas é muito concentrada
no sudeste, e ouviram-se predominantemente pessoas cujas histórias
são bastante conhecidas – e que
deveriam, sim, ter sido ouvidas, isso
é inquestionável – negligenciando o
imperativo ético-público de se ouvirem
também pessoas que não são ligadas
a grupos políticos, que canalizam suas
demandas e as tornam visíveis para as
instituições estatais. Esse problema já
estava publicizado desde a publicação
do trabalho da Secretaria de Direitos
Humanos sobre os excluídos da justiça
de transição e desde os trabalhos da
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Comissão Camponesa da Verdade.
Defendo que se refere não apenas a
camponeses e indígenas, mas também
a trabalhadores urbanos, sindicalistas,
grevistas e a uma miríade de militantes que foram pegos pela enorme
capilaridade da repressão, mas cujas
histórias raramente são lembradas.
Os depoimentos ouvidos em regiões
como o Vale do Aço, a Baixada Santista e Mauá em São Paulo mostraram
que eram apenas o fio da meada
para um número imenso de presos
e perseguidos políticos que não são
nacionalmente conhecidos.

uma comissão
da verdade
deve servir e
dar voz, como
compensação
irrisória por
direitos cuja
violação é
imensurável

Além dessa questão numérica e
qualitativa sobre as pessoas ouvidas,
temos também o problema político
do segundo volume do relatório da
CNV, que, segundo advertência escrita
em seu início “contém um conjunto
de textos produzidos sob a responsabilidade individual de alguns dos
conselheiros da Comissão” e não de
autoria e reconhecimento do colegiado
da CNV. Esse volume inclui os capítulos
sobre violações dirigidas contra grupos
específicos, entre eles, trabalhadores
urbanos, camponeses e indígenas, que
são justamente grupos tradicionalmente “excluídos da justiça de transição”
e que, mais uma vez, foram tratados
como presos, torturados, mortos e desaparecidos de “segunda classe” (refiro-me aqui à fala da comissionada Maria
Rita Kehl que, em reunião da CNV com
os comitês da verdade, ocorrida em
Brasília em dezembro de 2013, afirmou
que não havia “mortos e desaparecidos
de segunda classe”) e permaneceram
relegados a essa posição simbólica
secundária por diversas razões.
Uma delas é que a Comissão escolheu não consolidar uma equipe que se
debruçasse sobre as violações a esses
grupos. Foram estabelecidas prioridades nas investigações de violências
enquadradas como graves violações
de direitos humanos. Se o Estado está
envolvido em prisão arbitrária, tortura,
assassinato, desaparecimento forçado
e ocultação de cadáver, constituem-se
graves violações de direitos humanos,
independentemente do alvo “humano”
da violação ser guerrilheiro ou trabalhador, habitante da cidade ou camponês.
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Em relação ao campo e aos indígenas, isso envolve outra decisão da
CNV, de ordem conceitual e de valor.
Conservadoramente, a CNV optou
por não trabalhar politicamente a
ideia de que violações praticadas
conjuntamente por forças estatais e
privadas no campo podem e devem
ser entendidas como “graves violações
de direitos humanos”.
Como mostram os trabalhos da
Comissão Camponesa da Verdade, no
campo e no latifúndio, as políticas de
ampliação da ocupação do território
nacional e de expansão das fronteiras
agrícolas favoreceram e praticaram
ativamente fraudes cartoriais sistemáticas, que levaram à expulsão violenta
de posseiros, indígenas e demais ocupantes originais da terra. A expulsão
da terra é sempre violenta e violadora
da integridade pessoal dos que são
expulsos, e essa violência foi praticada
numa complexa inter-relação entre (a)
instituições estatais de implementação
de políticas para o índio e para a ocupação de áreas distantes supostamente não habitadas, (b) cartórios judiciais
e extrajudiciais, (c) forças policiais e
militares e (d) milícias privadas e jagunços a serviço de grileiros e de grandes
empresas incentivadas pelo Estado a
ocupar o interior do Brasil.
Se estas violações atentam contra
a integridade pessoal e envolvem o
Estado enquanto (i) formulador de
políticas, (ii) forças policial e militar, (iii)
cartórios judiciais e (iv) cartórios extrajudiciais, assim como apontam para
uma negligência estatal sistemática
frente a violências privadamente pra126 CeGUETA
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ticadas, não há justificativa compatível
com o ideal de Estado democrático de
Direito (1) para se excluir assassinatos,
desaparecimentos forçados, prisão,
tortura e desterritorialização forçada
no campo do rol das graves violações
de direitos humanos que são mandato
da CNV, bem como (2) para se isentar o
Estado de responsabilidade por essas
práticas contra camponeses e indígenas. Acresce-se a isso que são diversas
as discussões normativas contemporâneas que consideram que incentivo
e negligência sistemática a violações
cometidas por atores privados são de
responsabilidade estatal, tanto quanto
as violações cometidas diretamente
por agentes e instituições estatais.
Além disso, existia um grupo de
trabalho voltado para violações no
campo e contra indígenas, mas por
decisões políticas do colegiado da CNV,
seus trabalhos não foram incluídos
nos volumes I e III do relatório, que são
os volumes assinados pelo colegiado e
que representam um reconhecimento
estatal das violações. Cabe agora à
sociedade civil refletir, discutir e questionar quais razões levaram a essa decisão. Essa decisão envolve questões
normativas do âmbito do dever ser de
um Estado democrático de Direito e
do dever ser da justiça social que esse
Estado deveria promover.
Também havia um Grupo de Trabalho chamado “Ditadura e repressão
aos trabalhadores e ao movimento
sindical”, cuja missão era investigar
graves violações nesse grupo e cujos
trabalhos e textos ficaram relegados
ao volume, de autoria e responsa-

bilidade individual, com conteúdo
que não representa reconhecimento
estatal oficialmente assumido pela
CNV. Novamente, essa decisão envolve
questões normativas do âmbito do dever ser de um Estado democrático de
Direito e do dever ser da justiça social
que esse Estado deveria promover.
Cabe à sociedade civil debatê-las e
reivindicar uma interpretação mais
progressista e igualitária das decisões
e prioridades políticas da CNV.
O mesmo pode e deve ser questionado sobre todos os grupos cujas
graves violações sofridas foram excluídas dos volumes I e III do relatório.
A inclusão das graves violações que
vitimaram diversos grupos sociais no
rol das violações reconhecidas pela CNV
faz parte de uma compreensão política
e normativamente defensável do que
deveria ser a publicidade e o devido
respeito público prestados por uma
comissão nacional da verdade. Algo
só é devidamente público se todos os
cidadãos – no caso de uma comissão
da verdade, todos os cidadãos que
sofreram graves violações – são vistos
como iguais e, portanto, se a CNV tivesse concebido as graves violações que
sofreram como igualmente relevantes
politicamente. Em instituições de um
Estado democrático de Direito, a publicidade é ancorada no respeito igual e
no direito de voz, na responsividade estatal, em accountability. Dentro de uma
perspectiva pública bem compreendida,
graves violações são graves violações,
sem adjetivos, sem hierarquizações,
sem negligências por pertencimento a
grupos sociais menos empoderados.
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Justiça, reparação e responsabilidade
pública

Os movimentos de familiares de
mortos e desaparecidos e de ex-presos
e perseguidos políticos reivindicam a
punição dos torturados e assassinos
que os violaram enquanto agentes a
serviço da repressão estatal ditatorial.
Graves violações de direitos humanos
não são passíveis de anistia, e o Estado
brasileiro, na argumentação desses
militantes, deve, às vítimas de tortura,
assassinatos e desaparecimentos, justiça entendida como responsabilização
e punição.
A CNV foi institucionalmente desenhada para investigar e esclarecer
as graves violações ocorridas e as
estruturas da repressão, mas não para
julgar judicialmente e punir. Frente
a isso, a Comissão decidiu apontar
violadores e a cadeia de comando
acima deles. Essa foi uma escolha interessante ética e politicamente, pois
aponta para dois julgamentos morais
importantes. (1) O de que uma pessoa
não pode ser isenta de responsabilidade pelas violações que pratica por
estar obedecendo a ordens e a serviço
de um Estado. (2) O de que os ocupantes de cargos em linha hierárquica
institucional não podem ser isentos de
responsabilidade pelas violações praticadas pelos seus comandados, mesmo
quando não possuem conhecimento
direto de cada violação em particular.
Apesar de algumas atribuições de
responsabilidade via cadeia de comando estarem sendo judicialmente
questionadas por pessoas e familiares
de pessoas que a CNV apontou como
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violadores em seu relatório, essa é
uma afirmação de valor importante e
que aponta uma obrigação estatal sem
a qual não há Estado democrático de
Direito: a de que a inaceitabilidade das
graves violações de direitos humanos
inclui responsabilização individual
generalizada pelo não exercício de
violações, tanto no que diz respeito à
própria ação pela qual cada um é individualmente responsável quanto pela
ação dos agentes estatais que estão
sob o comando dos ocupantes dos
altos cargos burocráticos e políticos.
Isso estabelece uma responsabilidade
estatal amplamente compartilhada e
capilarizada dos altos comandos aos
pequenos postos e que isso pode
ser politicamente julgado extemporaneamente, para além do mero
legalismo. Isso é essencial para um
entendimento adequado dos direitos
humanos, do Estado democrático de
Direito e das obrigações devidas em
respeito a uma cidadania igual e livre
incorporada como ideal nas práticas
estatais. É certamente uma das contribuições mais interessantes da CNV
para o debate público presente. Cabe
à sociedade apropriar-se e fazer bom
uso dela.

da CNV, suas memórias ainda não
foram devidamente respeitadas; a verdade não estará completa enquanto
houver mortos e desaparecidos não
reconhecidos e não encontrados; a
justiça e a reparação devidas pelo Estado estão longe de se ter completado;
e as cicatrizes permanecem fortes. Os
trabalhos e o relatório da CNV pouco
avançaram em relação aos trabalhos
do Brasil Nunca Mais e da Comissão
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Mas a reflexão e discussão públicas sobre os avanços e limites
do trabalho da Comissão e a apropriação desse debate por cidadãos em
nome de um enraizamento de crenças
democráticas e pró-liberdades civis e
políticas podem levar aos avanços que
a própria CNV não conseguiu alcançar.
Urge que continuemos:
“É preciso tomar decisões, adotar
medidas corajosas que favoreçam a
consolidação de um país democrático.
É preciso trabalhar sem trégua e sem
demoras, na remoção dos rastros do
autoritarismo e na edificação de um
legítimo Estado de Direito, que seja
sólido e ao mesmo tempo permeável
à crítica. Onde não seja proibido participar, nem discordar, nem contestar.

Considerações finais

Onde o grito dos pobres possa ser

Estes textos são apenas apontamentos reflexivos sobre um processo
de memória, verdade, justiça e reparação que está longe de chegar ao
seu final. Na perspectiva das dezenas
de pessoas que sofreram graves violações ouvidas diretamente por mim
enquanto assessora e pesquisadora

ouvido. O grito de todos” (Arquidiocese
de São Paulo. Brasil Nunca Mais. Petrópolis, Vozes, 2011, p. 21. [Coleção
Vozes de Bolso]).
A autora foi assessora da Comissão Nacional
da Verdade e é doutora em ciência política
pela USP
srassumpcao@yahoo.com.br
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Oswaldiograma
nos 120 anos
de Maiakovsky
vladimira a fé do vate:
por nossa hóstia de tapioca
o marxismo-leniilismo.

poemas
Marcus Fabiano Gonçalves
Advogado

FOTOGRAMAS
“Saló”, “O Evangelho segundo
São Mateus”, “Teorema” e “Decameron”,
de Pier Paolo Pasolini
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Quem não paga dízimo
está roubando de Deus.
Edir Macedo

BARRABÁS E O BISPO
a ligeireza
das pletoras
mais avulta
o seu cariz
de fagulha
apocalíptica:
a opulência
das auras rotas
assestava
só mentiras
apoteóticas
e em operoso
desassombro
arrebanhavam
pobres de espírito
em sermonários
de esquematismos:
de porco e alma
o corpo é lama
só ladravam
aos domingos
os evangelhos
de um bispo
cleptomaníaco
e a Barrabás
esse salmo
atribuíam:
entre o abraço
e o mãos ao alto
a cruz te diz
aceita-me
que te safo.
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OFÍCIOS DA CARNE
o açulamento
de um bafejo
comiserava-se
de dulcíssimas canjicas
se no retábulo de pelúcia
um bafo fosse brisa:
na íris flamejante
uma linha em lâmina
sobre a bota branca
quando, sem surpresa
a paulada na cabeça
arriava as quatro patas
na rabiola dos revérberos
e trinando de espasmos
a vitela envolta em visgo
era uma cria semipronta
pendurada pelo umbigo
ali cada dente de aço
só confiava nele para afiar-se:
orgulho e amizade entre
o carniceiro e o amolador
que do esmeril à chaira
doravante retornava
a ofícios bem mais dignos
que tesouras domésticas
ou faquinhas de cozinha
para pânico dos vegetarianos
felizes com o caldo roxo
de suas beterrabas cozidas
e perguntando pelo fio
dos alicates de cutículas
adeus à tabuleta na calçada
(AFIA-SE NAIFAS E FACAS):
agora só o pugilato do abate
e uma picardia de galo de rinha
procurando por veios e juntas
separando as peças
para o enguiço da balança.
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OS NOVOS BROQUÉIS
dito um certo oblíquo
de requintes despojado
sem as maneiras finas
do nu e do calvo
libidinoso e dissoluto
feito um fauno
ou antes mesmo um tarado
que se apresenta inconveniente
(de pau duro e pelado)
que atinge de través
como a cilada inevitável
que não é de quina perfeita
como o canto do esquadro
que chega bicudo e hostil
como o cotovelo do gaiato
que alvoroça e aterroriza
a sentinela em sobressalto
que brandindo seu escudo
enfim revida o atentado

A Hipocondria do dia a dia

mas não um escudo muro
dos de imenso anteparo
e sim um bem pequeno
a bem dizer discoide ou ovalado
um escudo então redondo
(sem as coberturas do biombo)
que para se exprimir corretamente
remove o pó da palavra broquel
– a mesma dos Broquéis de Cruz e Sousa:
um escudo ágil e de estreita loisa
que traz no centro de sua calota
uma ponta muito aguda
(por isso dita broca)
recurso derradeiro de quem
surpreendido sem seu gládio
conserva na própria defesa
o rechaço do adversário.

O autor é professor de Hermenêutica da UFF
marcusfabiano@terra.com.br
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