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Em seu recente tes-
temunho perante
o Congresso Na-
cional, o chance-
ler Antonio Pa-
triota afirmou

com justeza que o Legislativo
paraguaio violou uma norma bá-
sica da democracia quando
apressou o impeachment do en-
tão presidente Fernando Lugo
e lhe negou a oportunidade ade-
quada de se defender. Apesar de
a Constituição paraguaia permi-
tir a remoção de um presidente
por “desempenho fraco”, ela
não confere autoridade ao Le-
gislativo para desconsiderar o
direito fundamental do manda-
tário ao devido processo legal –
e este é o direito de ser julgado
num processo legal conduzido
com equidade e respeito.

De acordo com a cláusula de-
mocrática do Mercado Comum
do Sul (Mercosul), o Brasil e os
outros membros do bloco co-
mercial – Argentina e Uruguai –
têm todo o direito de questio-
nar a ação do Paraguai. Curiosa-
mente, porém, o País não de-
monstrou a menor hesitação
em se unir a seus parceiros do
Mercosul, Argentina e Uruguai,
para perpetrar a mesma trans-
gressão. Os três países invoca-
ram com rapidez a cláusula de-
mocrática do Mercosul e sus-
penderam o Paraguai do bloco.
Não houve uma investigação
dos fatos que cercaram o impea-
chment de Lugo nem uma apre-
ciação cuidadosa sobre se a sus-
pensão seria a resposta adequa-
da. Tampouco houve nenhuma
consideração de outras medi-
das para tentar resolver o imbró-
glio paraguaio.

Além disso, o Brasil e os ou-
tros países do Mercosul não ofe-
receram nenhuma oportunida-
de às autoridades paraguaias de
defenderem seus atos, alega-
rem circunstâncias atenuantes
ou apelarem da decisão. O Para-
guai foi impedido até mesmo de
enviar um representante à reu-
nião em que foi decidida a sua
suspensão. O bloco do Merco-
sul cometeu, em suma, a mes-
ma violação da qual acusara o
Legislativo paraguaio – fazer
um julgamento apressado sem
o devido processo legal.

Mais vergonhoso ainda, tal-
vez, os três parceiros restantes
do Mercosul tiraram vantagem
imediata da suspensão tempo-
rária do Paraguai para aprova-
rem a entrada da Venezuela no

pacto comercial. Essa decisão –
que atropelou a antiga oposição
do Senado paraguaio – foi toma-
da no espaço de poucos dias,
sem virtualmente nenhuma
consideração quanto a ser ela
legal ou não.

Brasil, Argentina e Uruguai
simplesmente ignoraram a
questão (que continua não re-
solvida) sobre se a Carta do
Mercosul lhes dava autoridade,
na ausência temporária do Para-
guai, para concederem a partici-
pação à Venezuela.

Os parceiros do Mercosul
também não consideraram se a
Venezuela cumpria as condi-
ções da cláusula democrática
do Mercosul. É certo que o pre-
sidente venezuelano, Hugo
Chávez, foi democraticamente
eleito, porém, de ano a ano, as

credenciais democráticas do
país foram-se tornando cada
vez mais manchadas por viola-
ções recorrentes dos direitos
humanos, da liberdade de im-
prensa e de reunião, da indepen-
dência do Poder Judiciário e de
eleições livres.

O testemunho de Antonio Pa-
triota ao Congresso justifica a
participação da Venezuela no
Mercosul em bases econômicas
– que são, é claro, irrelevantes
para a sua legalidade. E a gestão
econômica irresponsável de Hu-
go Chávez seria razão suficien-
te para barrá-lo no bloco.

Não foram, no entanto, ape-
nas o Brasil e seus parceiros do
Mercosul que agiram de manei-
ra precipitada com relação às
normas legais ou à prudência
econômica. A União de Nações
Sul-Americanas (Unasul), sem
um único voto dissidente, da
mesma forma suspendeu rapi-
damente o Paraguai. A Unasul
fez, sim, uma investigação su-
perficial, mas somente depois
que a suspensão foi aprovada.
Mais notável, talvez, é que ne-
nhum país da América do Sul
sequer se dispôs a participar na
missão de investigação dos fa-
tos no Paraguai patrocinada pe-
la Organização dos Estados
Americanos (OEA).

Aliás, foi a OEA que procedeu
de forma mais responsável, ain-
da que, de alguma maneira, len-

tamente, no caso paraguaio – in-
vestigando o que ocorreu e pro-
duzindo um relatório altamen-
te profissional que focou me-
nos em atribuir culpas do que
nas tarefas de pôr fim à crise po-
lítica do Paraguai, evitando
quaisquer novos conflitos, e aju-
dando a assegurar a lisura das
próximas eleições presiden-
ciais, em abril do ano que vem.
Sua recomendação foi contrá-
ria à imposição de quaisquer
sanções ao Paraguai.

Os Estados Unidos não inter-
feriram durante o período mais
crítico da crise paraguaia. Wa-
shington talvez estivesse certa
em manter o silêncio até que a
OEA completasse a sua missão
no Paraguai e apresentasse o
seu relatório e as suas recomen-
dações. Foi, com certeza, me-
lhor do que correr a apoiar o
novo governo paraguaio, como
fizeram os governos conserva-
dores do Canadá, da Grã-Breta-
nha e da Espanha, ou condenar
imediatamente o Legislativo
do Paraguai, como fez a maio-
ria dos países latino-america-
nos. Mas os Estados Unidos, se-
guramente, poderiam ter feito
mais para persuadir outros paí-
ses a também conterem o fogo
até que as evidências tivessem
sido colhidas – a fim de defen-
der a condução de um devido
processo legal para o governo
paraguaio. Possivelmente, to-
davia, ninguém teria ouvido, de
qualquer modo, dada a reduzi-
da influência que os Estados
Unidos têm na América do Sul
hoje em dia.

Vista de longe, a reação do
Brasil aos acontecimentos no
Paraguai pareceu extraordina-
riamente passiva. Os aconteci-
mentos parecem ter sido condu-
zidos em grande parte pela Ar-
gentina e pela Venezuela. É
curioso que a mais importante
potência regional da América
Latina tenha falhado em tomar
mais iniciativa e adotar uma ati-
tude que fosse mais claramente
consistente com as práticas de-
mocráticas que o Brasil afirmou
estar buscando sustentar. Para
crédito do Brasil, contudo, Pa-
triota é, até onde sei, o único
chanceler que teve de justificar
perante um comitê parlamen-
tar as ações de seu governo a
respeito do Paraguai.

✽

PRESIDENTE EMÉRITO DO

DIÁLOGO INTERAMERICANO

Em 64 a.C., Cícero,
notável orador e
político romano,
embora não per-
tencente à aristo-
cracia de onde

saíam os que iriam dirigir os des-
tino de Roma, apresentou-se co-
mo candidato ao posto de côn-
sul, o cargo mais importante na
cena política de Roma. Seu ir-
mão Quintus Tullius, general e
político, produziu um memo-
rando que denominou Pequeno
Manual sobre Eleições, com o ob-
jetivo de ajudar o candidato na
campanha que se aproximava e,
como tudo parecia indicar, não
iria ser nada fácil para o tribuno.

A revista Foreign Affairs publi-
cou em maio/junho passado tre-
chos do memorando de Quin-
tus Tullius, que, pela sua atuali-
dade diante do quadro das elei-
ções municipais no País inteiro,
tendo como pano de fundo o jul-
gamento do mensalão, mere-
cem ser aqui resumidos.

Os conselhos nele contidos
podem surpreender pelo cinis-
mo e pelo pragmatismo, mas
mostram que os costumes e as
práticas políticas não se modifi-
caram substancialmente desde
esses remotos tempos roma-
nos. Em mais de 2 mil anos na-
da, ou quase, parece ter muda-
do. Os políticos mais experien-
tes pouco terão a ganhar com o
manual. Os iniciantes, contu-
do, poderão beneficiar-se de al-
guma das sugestões feitas para
a conquista do sufrágio e do
apoio dos eleitores.

O memorando aponta as du-
ras e cruas realidades da políti-
ca e oferece um roteiro pragmá-
tico ao candidato. Primeiro,
prestando conselho sobre co-
mo ganhar a eleição; em segui-
da, analisando a natureza e a for-
ça da sua base política, além da
necessidade de dar atenção a
grupos específicos; e, finalmen-
te, oferecendo uma série de con-
selhos práticos sobre como con-
quistar votos.

Segundo Quintus Tullius,
são três as coisas que podem ga-
rantir votos numa eleição: favo-
res, esperança e relações pes-
soais. E segue dizendo ao ir-
mão: “Você deve trabalhar para
dar esses incentivos às pessoas
certas. Para ganhar os eleitores
indecisos você pode fazer-lhes
pequenos favores. Com relação
àqueles em quem você desperta
a esperança – uma grupo zeloso
e devotado –, deve fazê-los acre-

ditar que estará sempre ao seu
lado para ajudá-los. Deixe que
eles saibam que você está agra-
decido por sua lealdade e que
está muito agradecido pelo que
cada um deles está fazendo por
você. Em relação aos que já o
conhecem, você deve encorajá-
los, adaptando a sua mensagem
à circunstância de cada um e de-
monstrando a maior gratidão
pelo apoio de seus seguidores.
Para cada um desses três gru-
pos de apoiadores, decida co-
mo eles podem ajudá-lo na cam-
panha. E de que modo você po-
de pedir coisas a eles. Não deixe
de dar atenção a cada um indivi-
dualmente, de acordo com a
sua dedicação à campanha.

Em cada vizinhança existem
determinados cidadãos que
exercem poder e podem ser pes-
soas-chave para a campanha. É
necessário distinguir esses ho-
mens daqueles que parecem im-
portantes, mas que não têm po-
der real. Reconhecer a diferen-
ça entre as pessoas úteis e as
inúteis em qualquer organiza-
ção evitará que você invista o
seu tempo e recursos em pes-
soas que serão de pouca ajuda
para você.

O candidato deve ser um ca-
maleão, adaptando-se a cada in-
divíduo que ele encontra e deve
mudar sua expressão e seu dis-
curso quando necessário.

Mantenha por perto os seus

amigos. E seus inimigos mais
perto ainda. Depois de identifi-
car quais os amigos com os
quais poderá contar, dê aten-
ção a seus inimigos. Ha três ti-
pos de pessoas que poderão
opor-se aos seus interesses:
aquelas a quem você contra-
riou, as que não gostam de você
e as que são amigas próximas
de seus oponentes.

Para impressionar os eleito-
res, dê atenção a cada um deles,
sendo pessoal e generoso. Nada
impressiona mais um eleitor do
que o candidato não se ter dele
esquecido. Por isso, faça um es-
forço para lembrar-se de seus
nomes e rostos.

Faça promessas de todo o ti-
po. As pessoas preferem uma
mentira de conveniência a uma
recusa direta. Prometa qual-

quer coisa a qualquer um, a me-
nos que uma clara obrigação éti-
ca o impeça de fazê-lo.

A campanha deve ser compe-
tente, digna, mas cheia de vida
e de espetáculo, o que tanto
atrai as massas. Também não
fará mal se você os lembrar de
quão desqualificados são seus
oponentes, acusando-os de cri-
mes, escândalos sexuais e cor-
rupção em que poderão estar
envolvidos.

O mais importante numa
campanha é incentivar a espe-
rança no povo e criar nele um
sentimento de boa vontade em
relação a você. Por outro lado,
você não deve fazer promessas
específicas, quer para o Sena-
do, quer para o povo. Fique em
vagas generalidades: diga ao Se-
nado que você vai manter os pri-
vilégios e poderes que tradicio-
nalmente tiveram; deixe a co-
munidade de negócios e os
mais ricos saberem que você é
favorável à estabilidade e à paz;
assegure ao povo que você sem-
pre esteve ao seu lado, tanto
em seus discursos como na de-
fesa de seu interesse.

Onde quer que você ande, ha-
verá de encontrar arrogância,
teimosia, malevolência, orgu-
lho e ódio. Não se deixe desen-
corajar pela conversa de corrup-
ção. Mesmo nas eleições mais
corruptas há muitos eleitores
que apoiam os candidatos em
quem eles acreditam, sem rece-
ber em troca nenhum pagamen-
to. É possível que seus oponen-
tes tentem usar o suborno para
ganhar o apoio dos que estão
com você. Deixe que eles sai-
bam que você estará observan-
do atentamente as suas ações e
os ameace com processo nos tri-
bunais. Eles ficarão com medo
de sua influência no meio em-
presarial. Não será necessário
levá-los aos tribunais com acu-
sações de corrupção; o impor-
tante é que eles saibam que vo-
cê está disposto a isso. O medo
funciona melhor do que uma
ação judicial. O que interessa
não é o resultado da ação dos
tribunais, mas a ameaça é im-
portante como um instrumen-
to para produzir o medo e a mo-
deração dos adversários”.

Cícero foi eleito...
E assim vem caminhando a

humanidade.
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Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

‘Pequeno Manual
sobre Eleições’

Fórum dos Leitores

O julgamento
apressado do Mercosul

GOVERNO DILMA
A vida não perdoa

Dilma Rousseff teve a deselegân-
cia – para dizer o mínimo – de cri-
ticar uma citação (dela mesma)
feita pelo juiz Joaquim Barbosa,
do Supremo Tribunal Federal
(STF). A presidente reafirmou
sua surpresa pela rápida tramita-
ção das medidas provisórias que
regulariam o setor elétrico, o que
(segundo ela) preveniria novos
apagões. Como se estivesse sen-
do punida pelos céus, não é que
houve apagão no Nordeste?
LUIZ NUSBAUM
lnusbaum@uol.com.br
São Paulo

Seis Estados sem luz

Bastou a resposta de Dilma ao mi-
nistro Joaquim Barbosa a respei-
to do marco regulatório da ener-
gia elétrica, alegando que a celeri-
dade imposta pela gestão Lula ga-
rantiu a ausência de apagões, que

o apagão ocorreu em seu gover-
no! Preferimos sem apagão e sem
mensalão, se for para escolher...
ANTÔNIO HERBERT LANCHA JR.
lanchajr@usp.br
São Paulo

Nordeste às escuras

Seis Estados do Nordeste tive-
ram interrupção de energia no sá-
bado, deixando mais de 5 milhões
de nordestinos às escuras por 20
a 30 minutos. No ano passado
também houve um apagão, que
atingiu 13,5 milhões de pessoas
em sete Estados – alguns ficaram
sem energia por mais de três ho-
ras. Pergunto a Dilma: esses apa-
gões ainda fazem parte da “heran-
ça maldita” de Fernando Henri-
que Cardoso ou são incompetên-
cia do PT para governar? Afinal, o
PT está no comando do País há
mais de dez anos... Quantos anos
ainda serão necessários para o PT
fazer alguma coisa em prol do
País? Ou será que a única herança
que vamos receber do PT é a cor-

rupção, em julgamento no STF?
MARIA CARMEN DEL BEL TUNES
carmen_tunes@yahoo.com.br
Americana

Castigo

Como diz o ditado, “o castigo
vem a cavalo”. O apagão que se
viu no Nordeste durante o fim de
semana foi fruto de uma “heran-
ça bendita”? Como ficam as críti-
cas de Dilma a fatos semelhantes
ocorridos anteriormente?
HELEO POHLMANN BRAGA
heleo.braga@hotmail.com
Ribeirão Preto

De apagões

Por falar em apagões, não era a
sra. Dilma ministra de Minas e
Energia quando, em novembro
de 2009, houve um gigantesco
apagão em 18 Estados brasileiros?
NELSON PENTEADO DE CASTRO
carmen_tunes@yahoo.com.br
São Paulo

COMISSÃO DE ÉTICA
Nem Sepúlveda Pertence...

O ex-ministro do STF e presiden-
te da Comissão de Ética Pública
da Presidência da República, Se-
púlveda Pertence, comunicou na
manhã de ontem que renunciará
às funções de conselheiro desse
colegiado. Segundo ele, não há
um “motivo determinante”, mas
Pertence avaliou que houve uma
“mudança radical” na composi-
ção dessa comissão e lamentou a
não recondução de dois de seus
membros, que foram indicados
por ele. Podemos ver que essa Co-
missão de Ética da Presidência es-
tá perdendo um pouco da sua ra-
zão de ser. Se nem Sepúlveda Per-
tence quer ficar, podemos imagi-
nar quem será indicado para in-
glês ver – algo absolutamente nor-
mal nesse governo PT, pois os pe-
tistas se julgam acima de tudo e
de todos. Infelizmente.
MUSTAFA BARUKI
mustafa-baruki@bol.com.br
São Paulo

A saída de Pertence

A saída espontânea do ex-minis-
tro do STF Sepúlveda Pertence
da Comissão de Ética Pública, vin-
culada ao governo federal, é uma
perda lamentável. O motivo, não
ocultado por esse insigne jurista,
que aprendemos a admirar, foi a
não recondução, por ele solicita-
da, dos colegas Marília Muricy e
Fábio Coutinho pela presidente
Dilma. As coisas ficam claras pelo
fato de esses dois membros não
reconduzidos terem sido decisi-
vos na apuração das responsabili-
dades de Carlos Lupi, ex-minis-
tro do Trabalho, e Fernando Pi-
mentel, atual titular do Desenvol-
vimento (em casos denunciados
de suposta corrupção). Zelar pela
ética, no Brasil, tem um preço al-
to, como se vê. E a República tro-
peça e derrapa numa estrada de-
mocrática ainda não devidamen-
te pavimentada.
AMADEU R. GARRIDO DE PAULA
amadeugarridoadv@uol.com.br
São Paulo

O único caminho

Agiu bem o presidente da Comis-
são de Ética, Sepúlveda Pertence,
ao deixar o cargo. Qualquer ho-
mem de bem, íntegro, ético e ho-
nesto, ao se deparar com situa-
ções em que as coisas são feitas
de forma suspeita e duvidosa,
não tem outro caminho a não ser
pegar o boné e ir embora. Não dá
para ficar, omitir-se e compac-
tuar com as coisas erradas que
são feitas na esfera pública, sem
transparência e não pautadas pe-
lo interesse público, coletivo,
nem pelos ideais e princípios re-
publicanos e éticos.
RENATO KHAIR
renatokhair@uol.com.br
São Paulo

SÍRIO-LIBANESES
Empreendimentos no País

Foi com grata satisfação que li a
reportagem Do Líbano para SP:
125 anos dos Jafets (23/9, C12),
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Os costumes e as
práticas políticas não
mudaram muito desde
os tempos de Roma

Vista de longe, pareceu
extraordinariamente
passiva a reação do
Brasil à crise paraguaia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




