
PERSUASÃO
NO PORRETE
DIPLOMACIA O Itamaraty quer autorização
legal para aplicar "retaliações cruzadas"

POR LEANDRO FORTES

o início do século passado, o
presidente dos Estados Uni-
dos Theodore Roosevelt lan-
çou as bases do que se torna-
ria a política externa norte-

americana: "Fale com suavidade e te-
nha à mão um grande porrete". A diplo-
macia dos EUA tem agido assim desde
então. Por ironia, acabou por fazer es-
cola no mundo. Uma autorização da Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC)
e uma lei a ser votada no Congresso Na-
cional poderão, em breve, dar ao Itama-
raty o porrete que lhe faltava.

A senha para a reviravolta é a "retalia-
ção cruzada", uma expressão de conota-

ção belicosa, mas de fundo absoluta-
mente legal. Idealizada pelos Estados
Unidos para, justamente, forçar os paí-
ses em desenvolvimento a cumprir as
normas internacionais de comércio, o
expediente transformou-se em arma de
dissuasão contra a arrogância norte-
americana. Ao optar pelo expediente, o
governo brasileiro também se prepara
para enfrentar mais um desconforto di-
plomático nas relações com os EUA.

Retaliação cruzada é o nome genéri-
co para a política de retirada de conces-
sões bolada dentro da OMC, nos anos
1990, para obrigar as nações ricas e po-
derosas do Hemisfério Norte, como os
EUA e os países da União Européia, a
cumprir as determinações do organis-
mo. Trata-se de uma solução civilizada e
ao alcance daqueles que, ao contrário

dos americanos, não podem cair na
tentação de enviar tropas e porta-

aviões para impor o cumprimento
de uma norma internacional.
Para ter direito a exercer essa
prerrogativa, o Brasil precisa
de uma legislação específica,
ainda inexistente.

Dentro do governo federal,
estabeleceu-se um diálogo en-
tre o Itamaraty e o Congresso
Nacional para a elaboração da
lei, enquanto um grupo de es-
tudo prepara um relatório a res-
peito na Câmara de Comércio
Exterior (Camex) do Ministé-
rio do Planejamento. Dessas
conversas, saiu um projeto

de lei de autoria do deputa-
do Paulo Teixeira (PT-SP),

.. baseado no equilíbrio das
normas internacionais es-

AMORIM. Não haverá usos

oportunistas, diz o chanceler

tabelecidas pela OMC com as áreas da
economia onde a retaliação cruzada po-
derá ser mais efetiva na defesa dos inte-
resses do País.

O foco principal da política é a possi-
bilidade de interferir nas questões liga-
das à propriedade intelectual, muito cara
aos países desenvolvidos, sobretudo os
Estados Unidos. O deputado Teixeira
participou, desde o início do governo Lu-
la, em 2003, das discussões sobre o pre-
ço dos medicamentos para Aids. Foi um
parlamentar ativo na defesa da quebra da
patente do Efavirenz, fabricado pelo la-
boratório Merck. O preço do remédio
comprometia o futuro do programa na-
cional de combate à doença, tocado pelo
Ministério da Saúde. A atuação do gover-
no brasileiro, nesse caso, serve de parâ-
metro para futuras soluções de conten-
ciosos a serem arbitrados pela OMC com
aplicação da retaliação cruzada.

O projeto de lei traz mudanças em rela-
ção a outro texto apresentado na Câma-
ra dos Deputados, em 2005, por Fernan-
do Gabeira (PV-RJ). O projeto modifica-
va a Lei de Patentes para permitir a sus-
pensão dos direitos de propriedade inte-
lectual de indivíduos ou empresas de
países em desacordo com as determina-
ções da OMC. A suspensão seria tempo-
rária, no montante do prejuízo sofrido
pelo Brasil com a medida considerada



ilegal, e apenas se autorizada pela or-
ganização. Do ponto de vista interna-
cional, previa Gabeira, seria uma for-
ma de usar as regras do jogo para tor-
nar mais justa as relações comerciais
Norte-Sul. A proposta tinha como ob-
jetivo primordial usar a medida para
baratear medicamen-
tos de combate à Aids.

Para avançar no tema,
Teixeira procurou, no
Itamaraty, o embaixa-
dor Otávio Brandeli,
chefe da Divisão de
Propriedade Intelec-
tual do Ministério das
Relações Exteriores.
Propôs, assim, partir
do projeto de Gabeira
para construir um me-
canismo mais amplo e,
segundo ele, mais efi-
caz contra os países de-
senvolvidos que ignoram as decisões da
OMC. Consultou, para tal, Maristela Bas-
so, professora de Direito Internacional da
Universidade de São Paulo (USP), autora
do livro Propriedade Intelectual na Era Pós
OMC, tido como referência no setor.

A idéia é estender a retaliação para
além da quebra de patentes. Para forçar
outros países a acatar as determinações da
OMC, o Brasil poderá, com a futura lei,

suspender, temporariamente, o cumpri*-
mento da legislação nacional relativa à
propriedade intelectual de titulares. Tam-
bém poderá bloquear a remessa de royal-
ties e de pagamentos de assistência técni-
ca. "É a chance de o Congresso Nacional
instituir um poderoso instrumento para

as delegações brasilei-
S rãs atuarem nas ne-

gociações de conten-
ciosos na OMC", ale-
ga Paulo Teixeira.

Até hoje, somen-
te o Equador teve
autorização da OMC
para lançar mão da
política de retalia-
ção cruzada para for-
çar a União Euro-
péia a abrir mercado
para a importação de banana
equatoriana. Em 2005, diante
do pedido formal de quebra de
patentes européias naquele país

sul-americano, aprovado pela OMC, a
UE recuou e fez um acordo com o go-
verno equatoriano.

Resta, agora, um complicado conten-
cioso entre Brasil e Estados Unidos,
também iniciado em 2005, por conta do
comércio de algodão entre os dois paí-
ses. Na época, o governo dos EUA, con-
frontado pelo brasileiro, recebeu a de-
terminação da OMC para eliminar, até

1° de julho daquele ano, subsídios ile-
gais na exportação do produto. Também
teria, nos dois meses seguintes, de reti-
rar os subsídios domésticos ou remover
os efeitos danosos deles sobre produto-
res brasileiros. Os americanos jamais
cumpriram a decisão da OMC.

Retaliar a economia americana traz
sempre o risco político de enfrentamen-
to diplomático com a maior potência
bélica do planeta. Isso sem falar na re-
percussão em outras economias. So-
mente por propor o projeto de lei sobre
o tema, o deputado Teixeira recebeu, há
duas semanas, telefonemas das embai-
xadas dos Estados Unidos e da França.
Ambas subitamente interessadas em
enviar conselheiros para discutir o as-
sunto com o parlamentar. Nos meios di-
plomáticos, prevê-se uma reação agres-
siva dos EUA, caso haja retaliações so-
bre propriedade intelectual.

Coordenador-geral de contenciosos do
Itamaraty, o embaixador Roberto Azeve-
do vê na retaliação cruzada uma alterna-
tiva importante, mas alerta para "dificul-
dades jurídicas" não testadas ainda pela
OMC. O caso da briga com os EUA por
causa do algodão é um bom exemplo.
Para fazer a retaliação cruzada, o gover-
no deverá provar a necessidade de me-

xer com proprieda-
de intelectual. Isso
porque aumentar
barreiras para mer-
cadorias america-
nas não teria eficá-
cia, por ser prejudi-
cial aos consumido-
res brasileiros.

O ministro das
Relações Exteriores,
Celso Amorim, ten-
ta diminuir a tensão

sobre as discussões relativas à futura Lei
de Retaliação Cruzada. "Isso não será uti-
lizado para aproveitar e quebrar a paten-
te, não queremos o uso oportunista da re-
taliação", adverte. Para o chanceler, o ideal
para o Brasil e qualquer outra nação do
mundo é jamais usar o expediente. Se-
gundo o ministro, a OMC não cobra mul-
ta, não tem sanções e, portanto, a forma
de garantir o cumprimento das decisões
é permitir a retaliação. "A medida é um
incentivo para que os países cumpram a
lei, as normas internacionais determina-
das pela OMC", avalia Amorim. •
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