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Notas & Informações

O s dados sobre o
comércio entre
os dois países
e, especialmen-
te, sobre os in-
vestimentos de

empresas de seu país confir-
mam a afirmação do ministro
do Comércio da China, Chen
Deming, de que “os empresá-
rios chineses têm o Brasil co-
mo foco”. Em 2009, a China se
tornou o principal parceiro co-
mercial do Brasil e, em 2010, o
maior investidor externo em
nosso país. Mas, como deixou
claro o ministro, o interesse da
China no Brasil não se concen-
tra mais nas commodities, como
soja e minério de ferro. Agora se
estende para áreas como in-
fraestrutura, alta tecnologia, a
chamada tecnologia verde, in-
dústria em geral e turismo. Abre-
se, assim, um novo e imenso
campo de cooperação entre os
dois países.

À frente de uma delegação em-
presarial composta por repre-
sentantes dos setores de infraes-
trutura, agricultura, energia, au-
tomobilístico e ferroviário, en-
tre outros, o ministro do Comér-
cio chinês realizou uma visita de
quatro dias ao Brasil – uma con-
sequência da viagem da presi-
dente Dilma Rousseff à China
no mês passado. Com o objetivo
de discutir a diversificação do
comércio bilateral e os investi-
mentos recíprocos, os chineses
encontraram-se com empresá-
rios brasileiros em São Paulo, na
semana passada, e em Brasília,
na segunda-feira.

Quanto ao comércio bilate-
ral, que em 2010 somou US$ 56
bilhões – e no qual o Brasil tem
superávit, apesar das frequen-

tes críticas de dirigentes de di-
versos setores industriais à con-
corrência predatória dos pro-
dutos chineses –, o ministro
Chen Deming afirmou que o sal-
do favorável a nosso país “é sa-
tisfatório”. Ele destacou que a
rápida expansão do mercado
consumidor chinês cria oportu-
nidades para os exportadores
brasileiros.

Nos próximos anos, a deman-
da chinesa deverá crescer ainda
mais depressa, pois será estimu-
lada pelo governo de Pequim,
dentro de seu plano quinquenal
recém-aprovado, voltado para a
melhoria das condições de vida
da população, o que implica au-

mentar mais as importações do
que as exportações. Isso abre
mais espaço para fornecedores
do exterior, mas, no caso do Bra-
sil, como observou Chen De-
ming, é preciso que o País diver-
sifique suas exportações, para
atender às necessidades dos
consumidores chineses. “O Bra-
sil tem produtos de boa qualida-
de que o povo chinês não conhe-
ce, por isso os brasileiros preci-
sam aproveitar oportunidades
para expor produtos em feiras
de negócios chinesas”, sugeriu.

A China, de sua parte, passará
a dedicar maior atenção aos in-
vestimentos produtivos no exte-
rior, para assegurar o atendi-
mento da crescente demanda
de seu mercado interno e tam-
bém para aproveitar as oportuni-
dades abertas em outros países.

No encontro com os minis-
tros das Relações Exteriores, An-
tônio Patriota, e do Desenvolvi-
mento, Fernando Pimentel, De-
ming apresentou uma longa lis-
ta de propostas de investimen-
tos chineses no País, como nas
linhas de transmissão da ener-
gia a ser produzida pela Usina
Hidrelétrica de Belo Monte,
oleodutos e projetos do pré-sal.
Na área industrial, o ministro
chinês citou os investimentos
de US$ 200 milhões da Sany
Heavy Industries numa fábrica
de guindastes e escavadeiras em
Minas Gerais. Disse também
que a Chevy pode investir US$
400 milhões para fabricar car-
ros no Brasil. De acordo com o
ministro Fernando Pimentel, só
neste ano, a China deve investir
US$ 8 bilhões no Brasil, em
áreas como energia, comunica-
ções, ferrovias, portos e infraes-
trutura em geral.

Apesar do volume expressivo
dos investimentos chineses no
País, Deming cobrou das autori-
dades brasileiras maior facilida-
de para se investir aqui. É preci-
so destacar, neste ponto, que os
chineses têm muito mais facili-
dades para investir no Brasil do
que os brasileiros na China. Não
haverá relações equilibradas se
não houver reciprocidade.

Já com relação às críticas às
sérias deficiências do Brasil em
infraestrutura, como ferrovias e
portos, e à subutilização de seu
potencial de geração de energia
elétrica, o que assusta os investi-
dores estrangeiros, Deming
tem razão. Essas deficiências
são ruins também para a indús-
tria brasileira, que, por causa de-
las, tem maiores dificuldades pa-
ra diversificar sua produção.

Com a suspensão
por quatro meses
do exercício pro-
fissional de dois
advogados acusa-
dos de se asso-

ciar irregularmente a um gran-
de escritório americano, deter-
minada pela Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), a aber-
tura do mercado de serviços le-
gais para escritórios estrangei-
ros voltou a ser objeto de dis-
cussões. Foi a primeira vez que
o Conselho Federal da OAB to-
mou uma decisão tão dura. Se-
gundo o jornal Valor e o site
Consultor Jurídico, os conselhei-
ros entenderam que o escritó-
rio dos dois advogados funcio-
nava como fachada para uma
banca de Miami. Nas seccionais
da OAB, porém, os Tribunais de
Ética e Disciplina já analisaram
vários casos semelhantes.

O caso julgado pelo Conselho
Federal da OAB teve origem em
São Paulo. “Estava ocorrendo
uma advocacia por estrangeiros
dentro de um escritório nacio-
nal”, diz a conselheira Márcia
Melaré. A atuação de escritórios
estrangeiros é regulamentada
pelo Provimento 91 da OAB, bai-
xado em 2000 com o objetivo
de preservar a “soberania da ad-
vocacia brasileira”. O Estatuto
do Advogado também conside-
ra nulos os atos praticados por
advogados não inscritos na enti-
dade.

Por essa legislação, os escritó-
rios estrangeiros só podem
atuar no Brasil como consulto-
res em matérias relacionadas ao
direito de seus países de ori-
gem. Segundo Melaré, os escri-
tórios brasileiros que firmarem
parceria com firmas de outros

países precisam manter inde-
pendência. “Eles não podem
ocupar o mesmo local e um não
pode estar vinculado ao outro –
ou seja, o estrangeiro não tem o
poder de comandar ou de in-
fluenciar a gestão do escritório
nacional”.

Atualmente, há 16 escritórios
estrangeiros registrados na
OAB. Mas, por causa do alto nú-
mero de fusões de empresas bra-
sileiras, dos investimentos do
governo em gás e extração de
petróleo na camada pré-sal e da
chegada de empreiteiras multi-
nacionais interessadas em parti-
cipar das licitações para as
obras de infraestrutura da Copa

do Mundo de 2014 e da Olimpía-
da de 2016, várias firmas estran-
geiras de advocacia querem ope-
rar no País.

Para contornar as restrições,
algumas delas optaram por usar
o nome de advogados brasilei-
ros – do ponto de vista formal,
seria uma associação, mas, na
prática, a banca local nada mais
é do que mera “barriga de alu-
guel”. Foi isso que levou a OAB a
aumentar o rigor do controle
das parcerias. A entidade tam-
bém alega que os escritórios bra-
sileiros pertencem a advogados
militantes, enquanto muitas fir-
mas internacionais admitem
bancos e fundos de investimen-
to como sócios – e isso estaria
levando à substituição de valo-
res morais por interesses finan-
ceiros na prática da advocacia,

comprometendo a lisura da pro-
fissão.

Ao impedir a entrada de escri-
tórios estrangeiros, a OAB ga-
rante a reserva de mercado para
seus filiados, cumprindo seu pa-
pel. O problema é que a abertu-
ra do setor de serviços legais é o
desdobramento natural da glo-
balização econômica e da proli-
feração dos centros de arbitra-
gem vinculados às câmaras
mundiais de comercio. Além dis-
so, a abertura do mercado de ser-
viços legais é prevista pela
OMC. Em 2002, o Itamaraty
convocou uma reunião com os
representantes dos escritórios
brasileiros, lembrou as regras
da OMC e os estimulou a se pre-
parar para concorrer com as fir-
mas estrangeiras. Em 2010, o
Centro de Estudos das Socieda-
des de Advogados, que represen-
ta os grandes escritórios nacio-
nais, encaminhou uma consulta
sobre o alcance do Provimento
91 e o Tribunal de Ética da OAB/
SP reafirmou a proibição para
associações, uniões e parcerias
entre escritórios brasileiros e es-
trangeiros.

Para assegurar o respeito ao
Provimento 91, a OAB ameaça
recorrer à Justiça. Mas, pelo
Acordo de Serviços da OMC, do
qual é signatário, se não abrir o
mercado de serviços o Brasil po-
de sofrer sanções comerciais.
Se o País decidir manter a reser-
va de mercado para advogados
brasileiros, as retaliações co-
merciais afetarão as empresas
exportadoras nacionais. Se qui-
ser ampliar sua presença no co-
mércio mundial, o preço a se pa-
gar é o fim da reserva corporati-
va da OAB. Cabe à sociedade dis-
cutir o que é melhor para si.
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O ministro da Casa
Civil, Antonio Pa-
locci, tentou abater
de um só golpe as
duas questões pro-
vocadas pela revela-
ção de que, em qua-
tro anos, o seu pa-

trimônio cresceu 20 vezes, aparente-
mente graças ao faturamento da em-
presa de consultoria que criou em
2006 e em nome da qual comprou
dois imóveis em área nobre de São
Paulo pelo valor aproximado de R$
7,5 milhões. As questões dizem res-
peito, naturalmente, ao crescimento
vertiginoso dos haveres do ex-minis-
tro da Fazenda, à época deputado fe-
deral, e ao potencial conflito de inte-
resses entre os seus negócios e a con-
dição de condestável do governo Lu-
la e um dos mais influentes mem-
bros do Congresso Nacional, hoje de
novo no coração do poder.

Mas a nota que enviou a líderes

parlamentares com a sua versão da
história se baseia em larga medida
numa comparação que se fixa no
acessório e omite o essencial. Ele ci-
ta os ex-ministros da Fazenda Mail-
son da Nóbrega e Pedro Malan, além
dos ex-presidentes do Banco Cen-
tral e BNDES, Pérsio Arida e André
Lara Rezende, no governo Fernando
Henrique, como exemplos de figu-
ras de projeção da área pública fede-
ral que depois prosperaram em insti-
tuições financeiras ou como consul-
tores. As funções que exerceram, ar-
gumenta, proporcionaram-lhes
“uma experiência única que dá enor-
me valor a esses profissionais no
mercado”. Nada mais natural, deve-
ria se deduzir, que também ele, Pa-
locci, recebesse do mercado remune-
ração à altura de sua experiência.

O texto menciona ainda nomes
que fizeram o caminho inverso, “to-
mando as precauções devidas para
evitar conflitos de interesse” – o ban-

queiro e empresário Alcides Tápias,
que se tornou ministro do Desenvol-
vimento, o gestor de fundos de inves-
timento Armínio Fraga e o financis-
ta Henrique Meirelles, que se suce-
deram na direção do Banco Central.
Palocci, afirma a mensagem, fez o
mesmo que eles para prevenir confli-
tos de interesse. O problema é que
uns saíram do governo para ingres-
sar na iniciativa privada e outros fo-
ram dali para o governo, ao passo
que Palocci não fez nem uma coisa
nem outra – pela simples razão de
que nunca deixou a vida pública. Era
deputado federal quando o presiden-
te Lula o nomeou para a Fazenda.
Voltou para a Câmara ao perder o
cargo. Reelegeu-se e acumulou o
exercício do mandato com a ativida-
de de consultor, da qual se afastou
para ser novamente ministro.

Em nenhum momento, portanto,
removeu o conflito latente de inte-
resse entre o que fazia numa esfera

e na outra. O titular da Casa Civil
lembra que 273 deputados federais e
senadores são sócios de empresas
comerciais, industriais, de prestação
de serviços ou do setor rural. Não há
nenhuma ilegalidade nisso, enfatiza.
Mas ninguém acusa Palocci de ter
transgredido a legislação ao acumu-
lar o mandato eletivo com a presta-
ção de consultoria – termo que desig-
na seja lá o que se queira – a quem
pudesse arcar com os seus superlati-
vos honorários. O que está em jogo
é o que diz a Comissão de Ética Pú-
blica da Presidência: “Suscita confli-
to de interesses o exercício de ativi-
dade que possa transmitir à opinião
pública dúvida a respeito da integri-
dade, moralidade, clareza de posi-
ções e decoro da autoridade”.

A dúvida é um fato. “Todo mundo
está pensando que o ministro enri-
queceu ilicitamente porque é difícil
uma pessoa enriquecer tão rapida-
mente”, disse o líder do DEM no Se-

nado, Demóstenes Torres, ao ler o
pedido dos partidos da oposição pa-
ra que o Ministério Público apure os
“indícios de enriquecimento ilícito
e tráfico de influência” do ministro.
Em tese, ele poderia acalmar as sus-
peitas revelando os assuntos das
consultorias prestadas, as empresas
que as solicitaram e os valores co-
brados. Palocci alega, porém, que to-
dos os contratos que firmou estão
cobertos por cláusulas de confiden-
cialidade. Se assim é, tanto pior. A fi-
gura mais importante do governo
Dilma Rousseff continuará no cen-
tro do noticiário – e não exatamente
por suas contribuições para o êxito
da presidente.

Mesmo os oposicionistas que me-
dem as palavras ao falar do escânda-
lo, como o senador tucano Aécio Ne-
ves, se sentem no dever de pedir que
o ministro se explique – e não adian-
ta o Planalto decretar que “o caso es-
tá encerrado”.

O ministro omite o essencial

● “Se existe Ministério Público e Polícia Federal, que investi-
guem. O Congresso deve atender aos interesses do povo.”
AILTON ROSA

● “Se esse governo fosse um governo sério teria agido ao contrá-
rio: exigiria que todas as denúncias fossem apuradas.”
AGENOR BARROS

“Todos que protegem Palocci deveriam ser condenados por coautoria,
mas a Justiça só funciona para os pobres.”
CARLOS ALBERTO MARCEU

“Parece que nesta renovada
gestão do PT a nossa
Pátria-mãe tão distraída
continua a ser subtraída em
tenebrosas transações!”

RICARDO OSÓRIO / SÃO PAULO,
SOBRE CINCO MINISTROS TEREM
EMPRESAS DE CONSULTORIA
rmgosorio@gmail.com

“Quem não deve não teme”

ROBERT HALLER / SÃO PAULO,
SOBRE AS NECESSÁRIAS
EXPLICAÇÕES A RESPEITO DA
FORTUNA DO MINISTRO PALOCCI
robelisa1@terra.com.br

“Provavelmente, o sr.
Palocci prestou assessoria
ao sr. José Dirceu nestes
anos de multiplicação”

ANDRÉ C. FROHNKNECHT / SÃO
PAULO, IDEM
anchar.fro@hotmail.com

ta no Ministério da Fazenda que
no final do seu mandato seremos
a nação mais rica do planeta!
OSNYR BANDEIRA FILHO
osnyrbf@hotmail.com
Tietê

‘Milagre’

Sobre o caso Palocci, tudo me pa-
rece muito simples. Se o homem
não tiver nada a temer, que vá ao
Congresso e justifique o “mila-
gre”. Se não o fizer, caberá à socie-
dade, incluindo pesadamente a
imprensa livre, não lhe dar tré-
gua, cobrando diuturnamente até
que a máscara caia.
GERALDO ALAÉCIO GALO
ggalo10@terra.com.br
Guarulhos

EDUCAÇÃO
A voz do povo

O MEC nos brinda com a descul-

pa deslavada de que erros de por-
tuguês são normais porque é as-
sim que o povo fala. Faltou in-
cluir no famigerado livro uma
joia do saudoso Adoniran Barbo-
sa: “O Arnesto nos convidô prum
samba, ele mora no Brás/ Nóis fu-
mo e não encontremos ninguém/
Nóis vortemo cuma baita duma
reiva/ Da outra veiz nóis num vai
mais/ Nóis não semos tatu!” Isso
é o que se chama “a voz do povo”.
Sem cultura.
JAMES F. SUNDERLAND COOK
sunderland2008@gmail.com
São Paulo

TV CULTURA
Maestro Júlio Medaglia

A mobilização dos setores cultu-
rais mais expressivos não foi em
vão. A cultura brasileira foi enalte-
cida. Cumprimentos ao maestro.
BENEDITO LIMA DE TOLEDO
bltoledo@uol.com.br
São Paulo

Investimentos chineses
são bem-vindos,
mas é preciso haver
maior reciprocidade

O Brasil na mira da China

A OAB tenta obstar
a atuação de advogados
estrangeiros no
território nacional

O mercado de serviços legais

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




