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The growing presence of Brazilian nationals abroad hás become an important factor in the assessment of suseep-
tibilities and interests in the country's foreign policy agenda. Recent events as the murder of Jean Charles de
Menezes at Stockwell underground station in July 2005, the death of Brazilians during the July-August 2006
war in Lebanon, and the detention of Brazilian students at Barajas international airport in February and March
2008 have contributed, in this sense, to the politicization of bilateral consular issues. This article aims to expose,
through the analysis of these cases, a set of new problems and challenges thereby posed to the conduct of
Brazil's foreign affairs. The main finding is the increased importance of the consular statute within diplomatic
practice, given its time-honored attribution with protective functions regarding nationals.

Quando o então chanceler Luiz Felipe
Lampreia afirmou, em 1996, que "a previ-
sível consolidação de uma comunidade
brasileira em diversos países nos obrigará
a um aprofundamento sistemático da po-
lítica de proteção aos brasileiros no exte-
rior e de promoção de seus direitos, tanto
como cidadãos brasileiros, quanto como
cidadãos dos países em que se fixaram",1

talvez não houvesse possibilidade de an-
tever os problemáticos significados de que
proteção e promoção de direitos se revesti-
riam. Hoje, contudo, são mais e mais evi-
dentes. Três acontecimentos recentes o
atestam: o assassinato de Jean Charles de
Menezes em 2005, a morte de brasileiros
durante a guerra no Líbano em 2006 e as
denegações no aeroporto de Barajas em
2008. Este artigo analisará desafios coloca-
dos por esses casos e soluções a eles pro-
postas pela diplomacia brasileira.

Será preciso, inicialmente, apresentar
dois fundamentos da questão. O primeiro
deles é uma distinção na tradição do direi-
to das gentes, de acordo com a qual o es-
tatuto da diplomacia é "acentuadamente

mais favorável" que o dos serviços consu-
lares: enquanto àquela estariam reserva-
das funções representacionais da sobera-
nia e o trato dos "assuntos de Estado", a
estes caberia a atenção aos "interesses pri-
vados" de compatriotas no exterior.2 É
preciso esclarecer, contudo, que desde que
a atividade consular - ela mesma anterior
à diplomacia moderna - foi apropriada
pelos Estados fiscal-militares a partir do
século XVII, com o consulado passando a
exercer controle sobre os compatriotas do-
miciliados ou de passagem em sua jurisdi-
ção, essa defesa dos interesses privados
dos nacionais se confunde com a defesa
dos interesses estatais.3

É nesse contexto que P. L. E. Pradier-
Fodéré estipulará, em obra de 1888, dois
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deveres de um cônsul - aliás aqueles que
terão interesse neste trabalho, dentre ou-
tros encargos da ação consular: "assegu-
rar-se de que os direitos de seus nacionais
sejam respeitados em um país estrangeiro
e tomar todas as medidas que julgue ne-
cessárias e úteis para esse fim; é por meio
de seus cônsules que o Estado estende seu
braço protetor sobre toda a superfície do
globo".4 Um exemplo atual dessa especia-
lização do trabalho consular está em que
a maior parte dos instrumentos à disposi-
ção dos Estados para a proteção de cida-
dãos, embora codificados tanto pela Con-
venção de Viena de Relações Diplomáticas
(1961) quanto pela Convenção de Viena de
Relações Consulares (1963), encontram-se
principalmente nesta.5 O fato de que o es-
tatuto consular não tenha passado, toda-
via, de componente secundário do rol nor-
mativo do sistema de Estados denota a
pouca importância assumida pelo nexo
entre a agenda diplomática dos Estados e
a presença externa de membros de sua
sociedade doméstica.

O segundo fundamento diz respeito à
reversão que se operou, a partir da década
de 1990, justamente dessa marginalização
(deliberada ou não) do tema da presença
de brasileiros no exterior. Na apreciação de
Lampreia,6 o "aspecto lateral" até ali assu-
mido pelo temário consular na condução
da diplomacia foi alterado devido a dois
fatores. Um deles foi o aumento exponen-
cial do tamanho das comunidades brasilei-
ras no estrangeiro/ que trouxe novos pro-
blemas políticos. Tal o caso dos dentistas
brasileiros em Portugal, os quais tiveram a
validade de seus diplomas profissionais
em dúvida em virtude de regulações res-
tritivas da prática odontológica no país,
tornando necessária uma longa renegocia-
ção, de governo a governo, de acordos
culturais bilaterais. O segundo fator, asso-
ciado ao primeiro, foi a nova repercussão
pública que teve o assunto, trazendo gran-

de exposição e elevadas demandas dos
serviços diplomático e consular. Daí, por
exemplo, o conjunto de medidas do Pro-
grama de Assistência a Brasileiros no Exte-
rior, lançado no primeiro mandato do pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, das
quais se destaca - para ilustrar a mencio-
nada reversão - a criação dos Conselhos
de Cidadãos, foros que propunham "en-
curtar as distâncias ainda existentes entre
os nacionais que vivem no exterior e a rede
consular, estabelecendo a ponte governo-
sociedade civil no exterior".8

Enunciadas a configuração estatutária
tradicional da atividade consular no siste-
ma de Estados, bem como a recente pre-
mência atribuída à defesa dos direitos
de nacionais brasileiros no exterior, pode-
se rumar à análise das condições de prote-
ção e promoção de direitos nos três casos
elencados.

Em 22 de julho de 2005, o eletricista
mineiro Jean Charles de Menezes foi morto
a tiros na estação de Stockwell do metrô de
Londres, por membros de um destacamen-
to policial antiterror. O equívoco cometido
pelos agentes de segurança ingleses, que o
tomaram por um terrorista e nem teriam se
identificado como policiais antes de efetu-
ar os 11 disparos (dos quais sete atingiram
sua cabeça), foi lamentado pela Polícia
Metropolitana, cujo comissário fez saber
que o "trágico erro" não impedia uma du-
ra verdade. Esta, a de que a luta contra o
terrorismo poderia produzir mais vítimas
em circunstâncias similares, haja vista as
dificuldades próprias à identificação de
terroristas. Dizia o comissário Sir lan Blair:
"mais alguém pode ser alvejado".9

A política britânica do Shoot to Kill to
Protect deve ser compreendida em relação
ao mundo pós-11 de Setembro. Nela, é
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característica a declaração de exceção por
certas entidades soberanas diante do difu-
so inimigo terrorista, o que faz voltar a
atenção para a forma como Jean Charles
foi assassinado. Sugere-se que o ocorrido
na estação de Stockwell mostre a elimina-
ção do tempo para que o brasileiro se ex-
plicasse e se defendesse frente ao poder
soberano. No contexto em que "os espaços
cívicos da cidade se tornam espaços de
perigo incivil",10 Jean Charles foi despos-
suído de status civil e feito, no termo de
Giorgio Agamben, "vida nua": sujeitado à
prática soberana da exceção após ser bani-
do do marco institucional da política e da
lei.11 No relato de uma testemunha ocular
do evento, "ele ficou olhando como se es-
tivesse esperando que alguém fosse expli-
car o que estava acontecendo".12

No que toca ao Brasil, se o filme Tropa
de Elite, agraciado em fevereiro de 2008
com o Urso de Ouro no Festival de Ber-
lim, traz um irônico prestígio internacio-
nal ao país em matéria de direitos huma-
nos, é contra o tipo de excesso policial ali
exibido que falava à BBC o chanceler Cel-
so Amorim, no mês seguinte ao assassina-
to em Stockwell: "Nós somos um país
pobre, nós temos problemas, (...) mas es-
ses atos ilegais estão sendo combatidos no
Brasil. Nós (...) nunca tentamos justificá-
los, dizendo que é o modo correto de
combater o crime ou outra coisa".13 Ainda
em julho de 2005 o representante perma-
nente do Brasil nas Nações Unidas adver-
tia sobre os riscos que o sucedido em
Londres colocava aos direitos humanos:
"Seria incongruente incentivar um regime
de segurança internacional ao custo dos
valores mais importantes e longamente
prezados pela humanidade"14

Dessa forma, ao passo que o caso vem
sendo conduzido no âmbito judiciário bri-
tânico por iniciativa da família Menezes,
ele também ganhou foro interestatal pela
função protetora do Estado brasileiro, que

transmite da agenda consular à diplomáti-
ca a demanda de justiça do direito desres-
peitado e as garantias contra atentados
semelhantes aos direitos dos demais na-
cionais no Reino Unido. Nesse foro, os
parâmetros de legalidade e justifícabilida-
de da ação policial encontram, entre o co-
missário da polícia londrina e o represen-
tante permanente e o chanceler brasileiros,
um apreciável desencontro. A prática de
continuado excepcionalismo soberano pró-
pria à campanha antiterrorista representa
uma afronta à formulação universalista do
regime internacional de direitos humanos,
particularmente quando se sabe que a nor-
ma de conduta da política exterior brasi-
leira tem sido orientada desde a redemo-
cratização dos anos 1980 pelo empenho
com as regras desse regime.15

Dois elementos assinalados pelo então
cônsul-geral do Brasil em Londres dão
maior concretude ao obstáculo que esse
excepcionalismo importou à proteção dos
direitos dos cidadãos brasileiros.16 Um de-
les é que, no dia seguinte ao assassinato e
antes de qualquer investigação do episó-
dio, Sir lan Blair declarou, que Jean Char-
les teria sido interpelado pela polícia e não
teria acatado a determinação policial. Ou-
tro elemento é a carta do secretário do ex-
terior britânico para o chanceler brasileiro
no dia do enterro de Jean Charles, infor-
mando-o da existência de dúvidas sobre o
statiís migratório do brasileiro. A mitiga-
ção implícita da culpa policial nessas pas-
sagens foi rebatida pelo Itamaraty, afir-
mando em nota que "em nada se altera a
responsabilidade das autoridades britâni-
cas pela morte trágica de um cidadão
brasileiro inocente e pacífico".17

Nos meses de julho e agosto de 2006
sete nacionais brasileiros morreram no Li-
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bano em decorrência da deflagração mili-
tar entre Israel e aquele pais. Foram viti-
mas civis de bombardeios das Forças
Armadas israelenses em diversas partes
do país vizinho, no marco da campanha
empreendida em resposta ao que o pri-
meiro-ministro Ehud Olmert definiu como
ataques do Estado libanês, mediante ações
perpetradas pelo grupo Hezbollah a Is-
rael. Na declaração de Olmert cabia ao
Líbano "arcar com as conseqüências" da
reação israelense.18

A situação em que se viram enredados
os brasileiros residentes ou de passagem
no Líbano era/ muito simplesmente, de
guerra. Em uma leitura kantiana, houve a
suspensão dos métodos racionais na inte-
ração Israel-Líbano. Por isso, o evento pô-
de ser codificado pelas considerações polí-
ticas, táticas e estratégicas próprias do uso
da força militar entre Estados. O frágil
progresso interno do Líbano, país que tem
sido palco das várias vicissitudes da polí-
tica de sua região, afigura-se análogo ao
frágil progresso moral da política inter-
nacional, prostrada por um histórico de
conflito recorrente e repetido, no dizer de
Martin Wight.19 Justamente por constituir
uma "tragédia histórica", como sugeriu
Robert Fisk, ou ainda, uma história de re-
corrência e repetição, guarda o Líbano, de
certo modo, o internacional dentro de si. A
opinião do correspondente do Independent
sobre a crise dos reféns naquele país, de
1982 a 1992, parece autorizar a analogia:
"a história libanesa alcançou - por inter-
médio dos reféns ocidentais - as mais re-
motas cidades americanas. Seu desastre é
parte de nossa própria história".20

Em sua resposta, o governo brasileiro
concentrou-se prontamente no problema
da irracionalidade da guerra. Notas do
Itamaraty, já nos dias 12 e 13 de julho,
criticavam a violência na região, "conde-
nando" os ataques perpetrados pelo Hez-
bollah e por Israel; "reiterando sua oposi-

ção a atos desproporcionais de represália"
por Israel; "conclamando" as partes envol-
vidas à "autocontenção e ao diálogo" e, fi-
nalmente, "apoiando os esforços das Na-
ções Unidas em favor de um cessar-fogo".23

O regime de segurança internacional, co-
mo fica claro, instruiu o chamamento, pelo
Brasil, das partes ao consenso. Essa susten-
tação das regras da razão institucionaliza-
das pelas Nações Unidas é conforme à re-
gularidade histórica reafirmada no art. 4a,
inciso VII da Constituição Federal de 1988
(CF/88), em que a solução pacífica dos
conflitos é fixada como um dos princípios
a reger as relações internacionais da Repú-
blica Federativa.

O fato de que a guerra havida no Líba-
no se inscreva em um padrão "clássico"
fica demonstrado por essa rápida incorpo-
ração da questão no léxico multilateral e
constitucional tradicional. Mas a proteção
dos direitos dos brasileiros se deparou
com aquela outra dimensão internacional
do caso, algo mais desconcertante, e com
novidades nos desafios à ação consular e
diplomática. O internacional - o Líbano -
desta feita se manifestou na sociedade
brasileira. Indicativamente, Amorim afir-
mou ter constatado, em sua viagem a Bei-
rute em agosto de 2006, "de maneira mui-
to chocante", "bandeiras brasileiras" no
meio dos escombros, o que trouxe de ma-
neira muito gráfica o fato de que esse
conflito não nos é estranho".22 O desres-
peito aos direitos humanos - mais especi-
ficamente, a morte de brasileiros -, carac-
terístico da irracionalidade da guerra,
levou a defesa constitucional da prevalên-
cia desses direitos (CF/88, art. 4U, II) a se
revestir de particular premência. Em ação
inédita,23 a diplomacia brasileira arcou
com outras - e novas - conseqüências do
conflito, retirando 3 mil brasileiros do Lí-
bano por meio de um tour de force logístico
que articulou trabalhos consulares, a co-
munidade líbano-brasileira, a Força Aérea
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Brasileira, a Petrobras, empresas de avia-
ção como a TAM e a Gol, e gestões para a
realização de comboios e concessão de di-
reitos de sobrevôo. Tudo isso tensionado
pelo ambiente de eleições presidenciais
brasileiras da segunda metade de 2006.

No caso em tela, e para usar a expres-
são do coordenador pelo Ministério das
Relações Exteriores (MRE) do Grupo de
Trabalho de Apoio aos Brasileiros no Líba-
no,24 a "obrigação do Estado brasileiro de
proteger a vida" dos nacionais em risco foi
cumprida pela conexão direta entre traba-
lhos consulares e salvaguarda dos direitos
dos cidadãos brasileiros. Mais especifi-
camente, o transporte dos milhares de ci-
dadãos foi realizado com base em um cri-
tério de "reunião familiar", pelo qual,
comprovada a nacionalidade brasileira ou
certos vínculos familiares com o cidadão
brasileiro, as pessoas se tornavam aptas a
receberem atendimento consular, por meio
do qual obtinham os documentos necessá-
rios para serem levadas do Líbano ao Bra-
sil.25 Esse caráter não-hermético do escopo
do atendimento consular evidencia as va-
riantes programáticas que pode tomar
uma política, como esta adotada no Líba-
no, que orienta a função protetora do Esta-
do antes pela proteção de uma comunida-
de que de nacionais individualizados.

Já em fevereiro e março de 2008, mes-
trandos brasileiros foram "inadmitidos"
na imigração do aeroporto madrilenho de
Barajas. Em vez de participarem de con-
gressos científicos em Portugal, aos quais
se dirigiam, uma estudante de Física e um
par de estudantes de Ciência Política fo-
ram levados a um centro de detenção
destinado àqueles cuja entrada em territó-
rio espanhol é vetada. Nele, foram manti-
dos junto de outros em condições que a

diplomacia brasileira classificou como
"inadequadas" - houve relatos de espera
de horas por copos d'água. Com índices
expressivos de entrada de trabalhadores
no país, dentre os quais se singulariza o
volume de brasileiras que abastece (e tem
alterado a configuração da oferta em) um
mercado sexual gerido por máfias, o Mi-
nistério do Interior da Espanha, responsá-
vel pela imigração, foi sumário na justifi-
cação e bastante prolífico no deferimento
das chamadas "denegações".

Um esclarecimento de Ricardo Peidró,
embaixador espanhol em Brasília, para
quem o caso se limita ao descumprimento
de diretrizes da União Européia por brasi-
leiros no momento do desembarque,26 de-
ve ser avaliado sob a ótica de alguns dis-
cursos que informam a discricionariedade
soberana dos agentes migratórios ao deci-
direm sobre a entrada, ou não, dos viajan-
tes. Primeira e última porta do Estado, o
aeroporto se divide, segundo Paul Virilio,27

entre a zona estéril da partida e a zona
não-estéril da chegada. Nesta última en-
contram-se, entre outros discursos que afe-
tam os viajantes brasileiros, os do tráfico
sexual e do trabalho ilegal, os quais cum-
prem duas funções:28 fortalecem a prática
soberana da exceção ao invocar a impres-
cindibilidade de serviços judiciários, imi-
gratórios, de guarda fronteiriça e de com-
bate policial à criminalidade; e proscrevem
pessoas reputadas indignas (por sua sexua-
lidade desregrada) de pertencer à comuni-
dade política em que requerem entrada
(ou, no caso dos trabalhadores ilegais, one-
rosas para essa comunidade). Importa res-
salvar, do ponto de vista das brasileiras
que atuam na indústria sexual espanhola,
que o tráfico propriamente dito é uma preo-
cupação menor, especialmente quando
comparado às dificuldades colocadas pela
ação repressiva da polícia do país ibérico,
baseada exatamente naquele movimento
incriminador.29
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A resposta da diplomacia brasileira po-
de ser vista em três frentes. Em primeiro
lugar, e incidindo diretamente sobre a pro-
teção dos direitos dos nacionais, preocupa-
va-se o cônsul-geral em Madri com a me-
lhoria das condições dos inadmitidos.311

Com efeito, o tratamento que lhes era dis-
pensado pela "privação de liberdade" foi
classificado como "maus-tratos" pelo sub-
secretário-geral das Comunidades Brasi-
leiras no Exterior do MRE, em negociações
subsequentes com autoridades espanho-
las.31 A referência a um desrespeito dos
direitos humanos, conquanto não vocali-
zada pela diplomacia brasileira nesse exer-
cício da função protetora,32 ganhou corpo
com o envolvimento da sociedade civil na
defesa dos estudantes brasileiros. Exemplo
disso é a carta da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências So-
ciais (Anpocs), cujo presidente fez notar ao
embaixador Peidró que "a dureza do trata-
mento que os jovens receberam" não se
coadunava com o considerável intercâm-
bio científico e comercial entre os países,
com a recepção carinhosa de imigrantes
espanhóis no Brasil e com a tradição euro-
péia de direitos humanos.33

Em segundo lugar, a diplomacia cobra-
va "bom senso" da Espanha na aplicação
das denegações (algo que, neste artigo, se
denominaria um melhor discernimento
dos agentes de migração ao classificar via-
jantes em termos dos dois discursos vistos
aqui), comprometendo-se em compensa-
ção a intensificar os esforços do governo
brasileiro para coibir o que o diretor do
Departamento Consular e de Brasileiros
no Exterior do MRE aponta, por oposição,
serem os "reais" crimes internacionais, co-
mo a falsificação de vistos ou passapor-
tes.34 Contudo, diante da denegação, pela
Espanha, dos estudantes de Ciência Polí-
tica semanas depois do ocorrido com a
estudante de Física, desencadeou-se a 6 de
março a transmutação do problema con-

sular em questão diplomática. Manifes-
tando "profundo desagrado" e "inconfor-
midade" com a conduta espanhola, e
cobrando a concessão de "tratamento dig-
no e adequado"35 aos nacionais,36 o Itama-
raty aplicou a regra da reciprocidade. No
dia seguinte, um grupo de espanhóis era
rejeitado no Aeroporto Internacional de
Salvador pela Polícia Federal. Essa respos-
ta, em linha com a afirmação de Amorim
sobre a reciprocidade como um "princípio
fundamental"37 no episódio da identifica-
ção de turistas americanos em janeiro de
2004 e com o princípio da igualdade entre
os Estados inscrito no art. 4°, inciso V da
CF/88, remonta a um parecer do Conselho
de Estado em setembro de 1844, a respeito
do fim dos "tratados desiguais" com as
potências estrangeiras. Nele, o relator Ber-
nardo Pereira de Vasconcelos opinava se-
rem esses tratados "indecorosos", uma vez
que não produziam, para o Brasil, "com-
pensação real que não nominal".38

Essa antiga crítica da política externa
brasileira às condições de reciprocidade
no sistema de Estados enuncia um tipo de
problema que retém sua atualidade: em-
bora o ato da Polícia Federal codifique as
relações bilaterais em termos de "decoro-
sa" reciprocacão, podem obstar a uma
"compensação real" desníveis do arranjo
social das relações internacionais. Com-
pensação, aqui, significa (a) a reversão de
atos que dependem da decisão soberana
da Espanha e (b) a elaboração e vigência
de instrumentos internacionais que regu-
lem decisões soberanas ligadas à migra-
ção. Na primeira dessas vertentes, men-
cione-se que, feita a reciprocacão, o MRE
entrou em entendimentos com as autori-
dades espanholas sobre um canal de rápi-
da comunicação de governo a governo
que poderá dirimir rapidamente dúvidas
que surjam, por parte da Espanha, quanto
à admissibilidade de viajantes brasilei-
ros.39 A distância entre essa solução e a
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efetiva proteção de direitos, em todo caso,
é a resiliência do processo de (re)produção
de identidades pelos discursos do tráfíco
sexual e do trabalho ilegal, bem como a
correspondente vigilância discriminatória
no espaço aeroportuário madrilenho - e
europeu, em geral, no bojo do Acordo de
Schengen.40

Pode-se então referir a terceira frente
da reação do MRE, que é a proposta de
regulação internacional das migrações.
Parte-se, aí, da constatação da "insuficiên-
cia de quadro legal [internacional] sobre a
circulação e radicação de pessoas em terri-
tório estrangeiro".41 Nesse sentido é digna
de nota a declaração, a propósito da Dire-
tiva de Retomo aprovada em junho de
2008 pelo Parlamento Europeu, da 35a

Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul,
em que os governantes lamentam que o
"princípio de reciprocidade histórica" não
seja reconhecido por nações outrora gera-
doras de fluxos migratórios e atualmente
receptoras dos mesmos. Afirmam ainda a
conexão entre a redução das assimetrias
da ordem econômica internacional - pela
necessária mudança de políticas protecio-
nistas dos países desenvolvidos - e a re-
dução dos incentivos à emigração nos paí-
ses em desenvolvimento.42 O princípio de
reciprocidade histórica delineia, nesse con-
texto, uma iniciativa contra o referido des-
nível no arranjo social das relações inter-
nacionais, ao anunciar a associação, no
plano das normas, entre a agenda contem-
porânea da migração e o histórico pleito
brasileiro por reformas na ordem econô-
mica global. Pode-se ainda citar, entre ou-
tras propostas - e conferindo um sentido
bastante concreto à idéia de "compensa-
ção real" -, a que criaria "normas interna-
cionais garantindo reparação a inadmiti-
dos injusticados".43

Permanece em aberto, contudo, o su-
cesso dessas reivindicações em que o Bra-
sil se alia a países emissores visando à

promoção dos direitos de seus cidadãos
nos países receptores. Nessa dimensão da
resposta brasileira, que também transmu-
ta um tema consular em tema diplomático,
tem-se sobretudo o problema de "semânti-
cas não sincronizadas" de lado a lado.44 O
Brasil, no que lhe respeita, sustenta a exis-
tência de uma "enorme diferença" entre o
migrante irregular e o migrante ilegal, em
que a irregularidade se refere à ausência
de documentos e a ilegalidade se refere ao
cometimento de atos ilícitos. A função pro-
tetora dos brasileiros no exterior se exerce-
ria, no plano normativo, pelo desvencilha-
mento do imigrante irregular da tipificação
criminal prevista ao imigrante ilegal. Mas
a disposição de tratar a imigração em ter-
mos de um combate policial à criminalida-
de evidencia aquele descompasso semân-
tico, em nada favorecido pela inexistência
de normas sobre a movimentação de pes-
soas e pelos obstáculos por assim dizer
discursivos a acordos intersubjetivamente
válidos entre emissores e receptores a res-
peito da própria caracterização dos fenô-
menos em tela. Levando-se em conta que
"a caracterização de um ato é intimamente
ligada à normas que dispõem sobre um
caso",45 pode-se perceber como a postura
evasiva dos países receptores em foros de
negociação46 e a baixa institucionalização
dos mesmos dificultam a construção de
entendimentos compartilhados sobre o fe-
nômeno da migração, embora por isso
mesmo justifiquem a inserção do tema no
arcabouço de estratégias multilaterais da
política externa.47

Ao colocarem em xeque a desvanta-
gem estatutária dos serviços consulares,
Stockwell, Líbano e Barajas se encontram
no discurso contemporâneo do Itamaraty.
Assim, o que a diplomacia brasileira vinha
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articulando como uma crítica à distinção
entre "alta" e "baixa" política internacio-
nal, em que se insistia na importância da
ação econômico-comercial ao lado dos te-
mas político-militares,48 ganha uma nova
conotação. Trata-se de uma equiparação,
na prática, entre dois outros planos, o di-
plomático e o consular, ao menos à medi-
da que o estatuto consular se refere à fun-
ção protetora do Estado, que se viu bastante
requisitada (ou: proativa) nos casos acima,
Além disso, à medida que essa função
protetora se liga a violações de direitos
humanos - o que foi verificado em maior
ou menor escala nos casos analisados -,
ela é correspondida, no plano do direito
internacional, por um esboço de expansão
do alcance da própria Convenção de Vie-
na de Relações Consulares.45

No Líbano, um evento de corte clássico
na política internacional - a guerra - obte-
ve, por força de necessidade, uma resposta
diplomática que se situou muito além da
invocação de princípios igualmente clássi-
cos. Essa invocação ocorreu com os clamo-
res pela racionalidade em lugar do regres-
so moral representado pela guerra. Mas
ocorreu também a "educação dos senti-
dos" para os impactos diretos das infelici-
dades de um país fragilizado nas relações
exteriores brasileiras: foram claramente
expostas as vulnerabilidades que pode vir
a enfrentar um contingente de brasileiros
localizado em um Estado no qual o ampa-
ro por parte de autoridades públicas cons-
tituídas é impossibilitado pela recorrência
e repetição da tragédia. Seguiram - signifi-
cativamente - estímulos, relatados no pro-
nunciamento de Amorim no Clube Monte
Líbano, para que a operação de retirada
dos brasileiros do Líbano fosse acompa-
nhada de maior protagonismo diplomáti-
co na posterior construção da paz no Líba-
no. Aparticipação brasileira na Conferência
de Annapolis, em novembro de 2007, pode
ser relacionada a esses estímulos.

O espaço de perigo incivil no metrô e a
zona não-estéril no aeroporto se dis-
tinguem do espaço de tragédia histórica,
porque são imbricados de símbolos esta-
velmente regulados - e não disputados -
por um poder soberano. Trazem consigo
lições morais próprias do limbo jurídico
anunciado por Sir lan Blair, o qual é fun-
damentalmente oposto aos "valores mais
importantes e longamente prezados pela
humanidade" e acarreta tensões ao patri-
mônio europeu de direitos humanos. Co-
mo já se percebeu, aquelas lições renovam
a pertinência da discussão sobre o "direito
a ter direitos".50 Cumpre observar, a res-
peito desse enunciado de Hannah Arendt,
que ele se casa, em sua articulação, com o
que a autora define como um "direito de
pertencer a algum tipo de comunidade
organizada".51

Nesse sentido, embora a experiência
histórica tenha mostrado ser necessária
uma tutela internacional dos direitos do
homem (condensada na Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos},52 em Aren-
dt a cidadania é o princípio, e não apenas
um meio, para a consecução de direitos.53

Transpondo esse raciocínio para o contex-
to atual, e sem prejuízo da prospecção de
outras formas de inteligibilidade na políti-
ca mundial,54 cabe sugerir a renovada cen-
tralidade da função protetora inscrita no
estatuto consular. O exercício dessa fun-
ção pelo Estado, na condição de defensor
de uma comunidade organizada, reitera
sua importância na vida internacional,
justificando a constatação de que "o bem-
estar da maioria dos seres humanos segue
intimamente vinculado ao desempenho
dos países em que vivem. Por isso, a legi-
timação dos governos apoia-se cada vez
mais na eficácia que demonstram no aten-
dimento das necessidades (...) dos- povos
que representam".55

A capacidade de atendimento do MRE
também é modelada em vista de proble-

96 POLÍTICA EXTERNA



TRÊS ATOS DA "CONSULARIZAÇÃO" DA DIPLOMACIA BRASILEIRA

mas recentes como os suscitados por Bara-
jas, com a "fórmula espanhola" de resolu-
ção de crises pelo canal de comunicação de
governo a governo aplicada em negocia-
ções com outros países receptores de emi-
gração brasileira. Isso demonstra como o
"braço protetor" do Estado pode ter (ou:
tentar) alguma articulação para promover
o direito a direitos diante do tratamento
"indigno e inadequado" a nacionais no
estrangeiro, o que por sua vez elucida co-
mo o nexo entre governo e sociedade civil
refeito desde a fundação da Nova Repúbli-
ca repercute no interior da agenda diplo-
mática, reescalonando suas prioridades.56

Por suas diferentes maneiras, as difi-
culdades de proteção e promoção dos di-
reitos de cidadãos brasileiros averiguadas
nos três casos analisados confirmam a re-
levância política da função protetora que
se viu ser própria à instituição consular ao
mesmo tempo que a articulam em novas
circunstâncias globais, diante da realida-
de da consolidada presença de brasileiros
no exterior. Nisso, corroboram a afirma-
ção de que "quando padrões econômicos,
legais e políticos mudam, as instituições
consulares mudam com eles".57 Outros
atos poderiam ser indicados, notando-se
as potenciais dificuldades colocadas pela
diáspora brasileira em países limítrofes,

como Bolívia, Guiana, Paraguai e Surina-
me, bem como por missionários religiosos
brasileiros espalhados na África ou mes-
mo pelo aumento da presença de tropas
brasileiras no exterior em operações de
manutenção da paz.58

A escala das conseqüências políticas e
institucionais adquiridas pela regulação
antiterror implementada pelo comissaria-
do de polícia britânico, pela guerra envol-
vendo uma comunidade brasileira no
Oriente Médio e pela regulação migratória
levada a efeito pelo Ministério do Interior
espanhol, permite depreender de Sto-
ckwell, do Líbano e de Barajas a consulari-
zação da prática diplomática brasileira.59

Vale dizer, os casos constituem três atos da
politização de procedimentos administra-
tivos em algumas relações bilaterais, com
a emergência de temas que tornam incan-
descentes canais burocráticos até então
pouco ou nada conectados aos circuitos
tradicionais da chancelaria, além de ativa-
rem linhas peculiares de comunicação en-
tre Estado, mercado e sociedade civil. A
avaliação de susceptibilidades e interesses
da política externa em função de comuni-
dades ou indivíduos brasileiros no exte-
rior, antecipada na década de 199G,60 im-
prime seu destaque na ordem do dia,
entre 2005 e 2008.
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