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A ira do Planalto
abateu-se sobre o
encarregado de
negócios da em-
baixada brasileira
emLaPaz,odiplo-

mataEduardoSaboia,responsá-
vel pela operação que trouxe ao
BrasilosenadorRogerPinto.Ta-
manha reação nãose explica pe-
lo simples argumento da que-
bradehierarquia.Omaiorpeca-
do de Saboia foi ter exposto a
complacência que caracterizou
a atitude de Brasília ante a nega-
tiva intransigente do governo
boliviano de conceder o salvo-
conduto que permitiria a via-
gem regular do senador para o
Brasil, onde havia recebido asi-
lo político. Se o Planalto tivesse
empenhado, ao longo dos 452
dias em que Roger Pinto esteve
abrigadona embaixada brasilei-
ra, um décimo da firmeza que
agora demonstra na ira punitiva
contra Eduardo Saboia, o caso
teria encontrado solução diplo-
mática pelas vias normais.

A questão central, portanto,
não é saber se a decisão do en-
carregado de negócios – corajo-
sa,a meu ver–representou que-
bra justificada ou injustificada
de hierarquia. Mas, isso sim,
por que, mais uma vez, o Brasil
se dobrou às conveniências po-
líticas domésticas de um gover-
no “bolivariano”. O pior, no en-
tanto, ainda pode estar por vir,
se o Planalto ceder às pressões
de Evo Morales, de setores do
PT e de outros partidos de es-
querda em favor da extradição
do senador. Seria o cúmulo.

Ninguém minimamente
beminformadopodedesconhe-
cer que processos judiciais têm
sido utilizados por Morales co-
mo ferramenta de intimidação
e perseguição política. A instru-
mentalização do Poder Judiciá-
rio é uma marca do seu gover-
no,assimcomodo governocha-
vista. Faz parte de um projeto
de submissão das instituições e
dos Poderes da República a
umamaioriapolíticaque selegi-
tima pela via eleitoral e busca
eternizar-se no poder pela cap-
tura do Estado, convertendo-o
emfatordedesequilíbriodecisi-
vo da competição política, in-
clusive eleitoral.

Na democracia o Judiciário é,
por definição, um Poder que
nãoestáaserviçodeumatransi-
tória maioria política. Trata-se
de um poder contramajoritário,
que deve aplicar o regramento

jurídicovigentecomimparciali-
dadee,nasuainstânciamaisele-
vada, a Corte Suprema, contro-
laraconstitucionalidadedasde-
cisões dos demais Poderes. Na
Bolívia, Morales não se limitou
aobter uma Constituiçãoao fei-
tio de seu projeto político, num
processo tumultuoso, pouco
aberto ao contraditório e que
culminou com a aprovação do
texto constitucional num quar-
tel cercado por forças militares
e sem a presença das oposições.
Decidiu também convocar elei-
çõespara a composiçãodoJudi-
ciário,pormeiodeprocedimen-
tos que asseguravam vantagem
à força política majoritária do
país, o Movimiento al Socialis-
mo (MAS), por ele liderado.
Chamou isso de “democratiza-
ção da Justiça”.

Já ao início de seu primeiro
mandato Morales abriu proces-
sosporcrimederesponsabilida-
de contra os quatro presidentes
que o precederam, entre eles o
historiador e jornalista Carlos
MesaGisbert,umhomeminata-
cável, que conheço e admiro.
Salvo no caso de Sánchez de Lo-
zada,em nenhumdosdemais se
encontraramelementosquejus-
tificassemasacusaçõeslevanta-
das. Mais de uma dezena de ex-
funcionários do Estado bolivia-
no ou políticos da oposição se
encontram encarcerados pre-
ventivamente há vários anos.
Um ex-ministro morreu no cár-
cere, aos 80 anos, depois que a
Justiça lhe negou pedido de pri-
são domiciliar por motivos de
saúde. Um ex-governador de
Pando,provínciaquefazfrontei-
racomoAcre,estádetidohácin-
co anos sem processo judicial
em curso. Juan Antonio Mora-
les,economistadereputaçãoin-
ternacionalepresidentedoBan-
co Central Boliviano por 11
anos, só recentemente teve sua
prisão domiciliar relaxada, para
daraulasemuniversidade,ades-
peito da inexistência de provas
ou mesmo indícios contra ele.

Os processos e acusações
contra o senador Roger Pinto
se multiplicaram depois que
ele denunciou o envolvimento
demembros dogoverno de Mo-
rales com o narcotráfico. Nes-

sas circunstâncias, resolveu
buscar asilo político no Brasil
em maio de 2012, refugiando-se
na embaixada brasileira em La
Paz. Apenas em março de 2013
se constituiu uma comissão bi-
nacionalparaencontrarumaso-
lução para o assunto. Segundo
correspondência citada por
Eduardo Saboia, nessa comis-
são “os bolivianos fingiam que
negociavam e nós fingíamos
que acreditávamos”.

A Bolívia é um país soberano,
que não deve e não pode ser tra-
tado com imposições pelo Bra-
sil.Mas entrea imposição impe-
rial e a frouxidão complacente
não faltavam alternativas e re-
cursos de poder para uma atua-
ção brasileira que resultasse no
cumprimento efetivo de uma
decisão tomada pelo próprio
Brasil, sob o entendimento de
que as acusações de corrupção
contra o senador tinham moti-
vação política.

Quando, em 2010, esteve em
pauta o pedido de extradição
de Cesare Battisti,feito pelo go-
verno italiano, o governo Lula
não se pejou em contrariar pa-
recer do órgão técnico que cui-
da da avaliação de pedidos de
asilo político no governo brasi-
leiro, tampouco teve escrúpu-
los em desconsiderar decisões
condenatórias por crimes de
terrorismo, tomadas por tribu-
nais italianos e referendas por
tribunal da União Europeia. Ar-
gumentou o então ministro da
Justiça, Tarso Genro, que o ex-
integrante do grupo Proletá-
rios Armados pelo Comunis-
mo havia sido condenado em
condições de exceção.

Não se vê agora tamanho ze-
lo pelo devido processo legal
da parte dos que defendem a
extradição do senador bolivia-
no. Desconfiam da justiça do
Estado italiano, um país demo-
crático, e acreditam na justeza
da Bolívia de Evo Morales. Tra-
ta-se de uma esquerda que, co-
mo os Bourbons, nunca esque-
ce e nada aprende. Se a presi-
dente Dilma Rousseff acolher
o pedido de extradição, de-
monstrará que a política exter-
na do Brasil se move ao sabor
das preferências ideológicas de
forças que ocupam transitoria-
mente o governo federal.
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Ao longo dos últi-
mos 15 anos assu-
mi posição incan-
sável em defesa
do Mercosul.
Sempre entendi

as nossas relações político-eco-
nômico-comerciais com os paí-
ses da região como da maior re-
levância. Lembro que as razões
que, principalmente, levaram
os presidentes José Sarney e
RaúlAlfonsín a lançaremo Mer-
cosul (a que posteriormente se
associaramUruguai e Paraguai)
foram de natureza política,
pois, recém-saídos de regimes
autoritários, esse acordo seria
um excelente antídoto para in-
desejáveis recaídas.

Um dos aspectos positivos
do Mercosul foi que progressi-
vamente aumentou o conheci-
mento recíproco entre argenti-
nos e brasileiros, que pratica-
mente se ignoravam, e mesmo
com altos e baixos nossas rela-
ções comerciais se ampliaram
substancialmente.

Em períodos mais recentes a
economia brasileira, bem mais
dinâmica que a de nossos vizi-
nhosecomumaclasseempresa-
rialbemmaisativa,passouaacu-
mular expressivos saldos na ba-
lançacomercial.Associadasaes-
se aspecto, as dificuldades dos
argentinos em acessar o merca-
do internacional após o default
de sua dívida externa motiva-
ram nossos vizinhos a passar a
adotar medidas protecionistas,
cada vez mais severas, para pre-
servar suas reservas cambiais,
com forte impacto nas exporta-
ções brasileiras. Os exportado-
res argentinos têm de exportar
o equivalente em dólares do
que estão comprando.

O governo do Brasil em vá-
riosmomentos adotou uma ati-
tude compreensiva, buscando
entender as dificuldades dos
nossos vizinhos – em muitas si-
tuações,atémesmo contrarian-
do interesses brasileiros e sen-
do por isso muito criticado. A
Federaçãodas indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) tam-
bém tem procurado – apesar da
defesa da indústria paulista –
encontraralgum pontode equi-
líbrio para minimizar os efeitos
protecionistas dos vizinhos, es-
timulandoa substituiçãode im-
portaçõesdeprodutosquefaze-
mosde outrospaíses porsimila-
res argentinos. Que mitigaram
o déficit em nossas contas com
a Argentina.

Por essa e por outras, hoje,
obviamente, não existe o mes-
mo entusiasmo pelo Mercosul,
sendo crescente o número de
empresários,economistase ou-
tros formadores de opinião
que defendem o abandono do
bloco como união aduaneira e
sua transformação numa zona
de livre-comércio. Entre ou-
tras razões, pelo fato de não po-
dermos buscar outros acordos
comerciaissem que nossos par-
ceiros concordem.

Como muito bem lembrava
o ex-ministro das Relações Ex-
teriores Celso Lafer, nossa rela-
ção com a Argentina não é op-
ção, é nosso destino. Assim
sendo, tudo o que acontece ao
sul do Brasil acaba nos afetan-
do diretamente.

As políticas argentinas em
disputa com Brasil, como as
suas barreiras comerciais, a in-
flação e a restrição ao dólar,
vêmsendo amplamente debati-
das. Mas o que não foi suficien-
temente absorvido é um novo e
possível grave problema que
surge no horizonte: a ameaça
de mais uma crise no seu setor
externo, de dimensão não facil-
mente calculável e que deve-
mos acompanhar de perto.

No cerne da questão está o
pagamento aos credores que
nãoaceitaram a troca unilateral
de títulos, em 2005 e 2010, que
aquele país deixou de pagar em

2001. O total da dívida dos que
não aceitaram os acordos che-
ga a US$ 1,4 bilhão. Esses credo-
resvêmobtendoganhos decau-
sa em diferentes instâncias do
Poder Judiciário norte-ameri-
cano. Pelo que se sabe, o gover-
no argentino só estava disposto
a oferecer os mesmos termos
propostos àqueles que aceita-
ram anteriormente a troca.

Estando bloqueada nos mer-
cado internacionais, a Argenti-
na vem pagando apenas suas
obrigaçõescomostítulosperfor-
ming de 2005 a 2010, usando as
reservas do Banco Central da
República Argentina (BCRA),
asquais,enquantosuascommo-
dities subiam de preço, estavam
em situação favorável. As reser-
vas atuais, na casa dos U$S 37
bilhões, estão no nível mais bai-

xo dos últimos cinco anos.
Em 23 de agosto a Argentina

perdeu apelação e foi determi-
nado que o país pague US$ 1,33
bilhão a detentores de títulos
que se recusaram a participar
deduas reestruturaçõesda dívi-
da.A Cortede ApelaçõesdeNo-
va York declarou que o cumpri-
mentodadecisãoficou penden-
te até que a Suprema Corte re-
solvaaquestão.Essadecisãopo-
derá tardar um ano ou mais e
vai obrigar o governo argentino
areversuaposiçãoeterdenova-
mente renegociar.

Os mercados estão cada vez
maispreocupadoscom umano-
va crise que pode ocorrer! O ris-
co país da Argentina continua a
ser um dos mais altos do mun-
do, sinal importante do nível
da falta de confiança.

Osefeitos, paraacrítica situa-
ção argentina, de baixo cresci-
mento em 2013 e altas taxas de
inflação ainda vão piorar o qua-
drogeral.EoBCRAserápratica-
mente a única fonte de crédito
para o país com o eventual blo-
queio dos mercados adicionais
para títulos argentinos, mesmo
de províncias e municípios, que
ainda acessavam o mercado.

Para o Brasil as consequên-
cias, é obvio, serão negativas,
pois tendem a ampliar barrei-
ras comerciais, aumentando as
dificuldadesde exportação.Ho-
je, apesar de certamente haver
nos mercados internacionais
maior consciência de que Bra-
sil e Argentina vivem momen-
tos diferentes, não podemos ig-
norar desdobramentos indese-
jáveis para o nosso país.

Em eleições recentes realiza-
das em Buenos Aires, com uma
cisão no Partido Justicialista
(peronista) e que terão de ser
confirmadas em outubro, as
possibilidades de a Constitui-
ção ser alterada para permitir
um terceiro mandato de Cristi-
na Kirchner ficaram pratica-
mente afastadas. Esse é certa-
mente um novo dado na com-
plexa equação que nossos vizi-
nhos estão vivenciando e não
podem mais protelar.
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Mercosul – maiores
turbulências pela frente?

Fórum dos Leitores

O porquê do
imbróglio boliviano

ESPIONAGEM
Jogo de xadrez

Na diplomacia e na guerra, é co-
mo no jogo de xadrez: busca-se
enxergar vários lances à frente e
já se tem a próxima jogada em
mente para os diversos cenários
estudados. Se a reação america-
na aos protestos brasileiros não
for “adequada”, o que fará a pre-
sidente Dilma Rousseff? Declara
guerra aos EUA? Estabelece um
embargo econômico? Impede a
ida de brasileiros à Disney? Ou,
magnânima, aceita a resposta
frouxa que vier?
MARIA COELHO
maricotinha63@gmail.com
Salvador

A sete chaves

Os segredos devem ser guarda-
dos a sete chaves por quem os
tem. O governo petista quer jo-
gar sua incompetência (satéli-
tes, sites, telefônicas, repetido-

ras, arrendadas de empresas es-
trangeiras) e sua irresponsabili-
dade em outros. Deveria silen-
ciar e corrigir seus erros, criando
um sistema nacional de seguran-
ça das telecomunicações, ou vol-
tar a usar estafetas.
AURÉLIO BATISTA PAIVA
aureliobpaiva@gmail.com
Brasília

Só barulho

Um ministro afirma que a sobe-
rania nacional foi violada no epi-
sódio da espionagem americana
e outro fala em “estado de emer-
gência”. Soberania é um país on-
de todos são alfabetizados e tra-
tados com dignidade no sistema
de saúde. E emergência é um fa-
to natural neste país, com tanta
violência, desobediência à Cons-
tituição e essa classe política de-
plorável que temos por aqui. O
resto é balela.
ADEMAR MONTEIRO DE MORAES
ammoraes57@hotmail.com
São Paulo

Violações

“Se a violação atingiu Dilma, o
que não dizer do cidadão?” Que
o diga Francenildo Santos Cos-
ta, não é, ministro José Eduardo
Martins Cardozo?
A. FERNANDES
standyball@hotmail.com
São Paulo

Cortina de fumaça

O cavalo de batalha e a maxivalo-
rização do tema espionagem que
o PT está fazendo nada mais são
do que uma cortina de fumaça
para tentar encobrir o escândalo
do mensalão e o maior rombo
na balança comercial em oito
meses desde 1995 (corrupção e
ineficiência). Porque espiona-
gem sempre existiu no mundo
inteiro, e com mais razão agora,
diante da ameaça do terrorismo.
WALTER ROSA DE OLIVEIRA
walterrosa@raminelli.com.br
São Paulo

CORRUPÇÃO
Preso com mandato

Não vou citar o nome do parla-
mentar que está preso e com o
mandato preservado, apesar de
condenado pelo Supremo Tribu-
nal. A “figura” aparece ajoelhada
com as mãos para o céu e seus
pares, sorrindo. Das duas, uma:
ou o STF não representa mais na-
da para o País ou a Constituição
brasileira está furada.
TANAY JIM BACELLAR
tanay.jim@gmail.com
São Caetano do Sul

Natan Donadon

Se o deputado está condenado
pela Justiça e preso, sua cassa-
ção tem de ser compulsória, sem
nenhuma discussão. Não é possí-
vel um presidiário ter representa-
ção pública.
ARCANGELO SFORCIN FILHO
arcangelosforcin@gmail.com
São Paulo

Provocação

O que mais está incomodando
os brasileiros: ter um deputado
federal preso ou os demais esta-
rem soltos? Quando pensamos
que os parlamentes já atingiram
o fundo do poço com a indecên-
cia, eles nos surpreendem e de-
monstram ser ainda piores. Pare-
ce até que fazem de propósito pa-
ra provocar.
VANDERLEY JORDÃO
vanjord@gmail.com
São João da Boa Vista

Indecência

Os deputados extrapolaram to-
dos os limites da decência ao
não cassarem um corrupto con-
denado em última instância. O
que esperar desses “comprome-
tidos”? Ao povo resta apenas vol-
tar às ruas!
MAURILIO PEREIRA
mauriliopereira@uol.com.br
São Paulo

Novo lema

Em 7 de setembro, o povo brasi-
liense deveria hastear uma ban-
deira com o seguinte lema:
“Acordem o Congresso”.
FLAVIO MARCUS JULIANO
opegapulhas@terra.com.br
Santos

EDUCAÇÃO
‘Mais Professores’

A falta de interesse do governo
pela educação está contribuindo
para a escassez cada vez maior
de professores. Antigamente o
professor era respeitado, tinha
salário digno, que lhe proporcio-
nava uma vida tranquila. Hoje
tem de trabalhar em mais de um
emprego para sobreviver e nem
tem condições de se atualizar.
Só mesmo os abnegados e quem
não tem outra opção de ganhar a
vida aceitam submeter-se a salá-
rio baixo, condições precárias de
trabalho, suportar crianças mal-
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O pior ainda pode estar
por vir, se Dilma
extraditar o senador.
Seria o cúmulo

Ameaça de mais uma
crise na Argentina
terá consequências
negativas para o Brasil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




