
ANEXO

 Ministro interino das Relações Exteriores declarou em sua fala de posse que 
será adotada uma política externa de Estado, não de governo, sem explicitar, de 

forma a ser entendida, qual seria essa política de Estado a ser privilegiada. E que 
China e Índia seriam os países asiáticos a serem colocados na agenda do Brasil. 
Alguma coisa está fora de lugar. 

O

Governos interinos são governos interinos, não podem estabelecer políticas de 
longo prazo para nada — políticas de Estado são políticas de longo prazo —, muito 
menos para as relações exteriores; depois, políticas de Estado não são instituídas ou 
se formam por decreto, unipessoalmente por um Ministro ou por um só governo, 
menos ainda se esse governo é interino. Política de Estado é matéria de consenso 
gerada a pouco e pouco ao longo de décadas e obedece a uma firme tradição 
político/administrativa, que o Brasil nunca teve, revista apenas em sua forma de 
execução e com pequenos ajustes aqui e ali. O país teve um arremedo de política de 
Estado com o Plano Real, frustrada ao fim do quarto ano de sua criação, quando 
pedia necessários ajustes e revisão de seus pilares; era o fim do primeiro mandato do 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que não fez o que tinha de ser feito na 
esteira dos seus propósitos de conquistar um segundo mandato, questão eleitoreira. O
segundo mandato do Sr. Fernando Henrique foi extremamente fraco do ponto de 
vista dos melhores interesses do país, nada se fez para consolidar a moeda e o Brasil 
patinou de um lado, escorregou de outro. Uma pálida ideia é fornecida pelas reservas
deixadas por sua Administração, USD$39 milhões, sinal de que a moeda americana 
andou escassa e claro indicador de que a segurança aos investidores em 08 anos de 
governo esteve em níveis muito baixos. Investidores, notadamente os internacionais, 
não aplicam em Economias de performance sofrível, embora o aparente valor 
intrínseco e o manipulado e ilusório poder aquisitivo de moedas supervalorizadas. 

Economias de largo espectro, como a Chinesa, e de grande porte, como a 
Indiana, não estão ali na esquina buscando clientes ou pedindo para serem incluídas 
nas agendas de países com Administrações interinas e Instituições fragilizadas por 
movimentos incertos que chegaram ao governo em situação precária, recendendo a 
ilegitimidade e sem nenhum programa conhecido ou perspectiva, a despeito dos 
milagres prometidos, propalados e alardeados. As únicas políticas de Estado 
observadas pelo Brasil em séculos foi a da ignorância, do analfabetismo, da fraca 
Educação, da instabilidade política e da dependência externa, esta última exacerbada 
nos governos do Sr. Fernando Henrique Cardoso. E instabilidade política é a marca 
dos tempos atuais; um governo interino dependente de decisões do Congresso e do 
resultado de prováveis recursos ao Supremo Tribunal Federal, que mesmo se 
efetivado terá apenas pouco mais de dois anos de mandato, governo esse de 
Ministros interinos com uma absurda quantidade de processados em foro próprio e 



denunciados pela Procuradoria Geral da República, entre eles o Chefe da Casa Civil, 
extremamente importante, não se pode pretender estável e candidato a escolher no 
concerto das nações aquelas com as quais se quer relacionar porque não inspira a 
confiança, a estabilidade e a continuidade político/administrativa necessárias à 
consolidação de suas políticas, mesmo de governo, quanto mais de Estado, de longo 
prazo. 

Rússia e África do Sul, parceiros do Brasil e membros do BRICS, não foram 
mencionados na fala interino/ministerial; membro do BRICS, naturalmente não 
poderá o Brasil, mantida uma postura responsável e séria, fazer acordos em separado 
com China e Índia mediante cláusulas conflitantes com a regulação BRICS, não 
deixando de ser percebida em qualquer tentativa nesse sentido a clara intenção de 
“rachar” a união Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Por sua vez, embora o 
pragmatismo das relações internacionais, serão necessárias consultas prévias para 
estabelecer até que ponto os países mencionados se disporão a acordos em separado 
com o Brasil; se o propósito for dividir o bloco, talvez o assunto deva ser repensado. 
BRICS é uma forte associação de países com um mercado ascendendo à casa dos 3 
(três) bilhões de consumidores, a maior concentração de PIB's do planeta e um 
Banco de Desenvolvimento estabelecido, com sede em Pequim, com um capital de 
100 (cem) bilhões de dólares. Assustar com pretendido menoscabo pela falta de 
menção a Rússia e seu aliado de longa data África do Sul não é a mesma coisa que 
intimidar o baixo clero da Câmara Federal de Deputados. Se pedir um mínimo de 
elegância for muito, pelos menos espera-se que um mínimo de respeito seja 
observado, ainda não tenha quem está se manifestando legitimidade para falar em 
mudanças na política externa do país. Não se trata de um governo eleito pelo livre 
voto popular, nem efetivado pela via constitucional. A propósito, instalado que está 
um processo de ingerência em todos os setores da gestão federal, não seria apenas 
oportuno, mas necessário —  antes de falar em incluir China e Índia na agenda da 
Administração interina, deixando de fora Rússia e África do Sul —, discutir 
publicamente, de forma adequada, clara e completa o BRICS, que, afinal, não é algo 
a ser casualmente varrido para debaixo do tapete. Há acordos seríssimos firmados 
pelo Brasil no âmbito da Organização, que não podem ser ignorados; um país que 
não cumpre acordos converte-se em pária internacional. Desrespeitar regras externas 
não é o mesmo que agredir regras internas, constitucionais e legais, com base, 
somente, em alinhavos políticos que desfiguraram a República e vazaram sua 
credibilidade pelo ralo.

PREMISSAS:- Para fazer política é necessário (1) dominar a “arte” de 
manipular pessoas; (2) as grandes decisões nacionais passam pelas instâncias 
políticas, respeitadas a Constituição e a lei; (3) as chefias de governos democráticos 
presidencialistas não são lugares para políticos, mas para Executivos; (4) as decisões 
políticas isoladas da Constituição e da lei são imponderáveis, especialmente quando 
as instâncias políticas são de baixa qualidade e representatividade. 



CONCLUSÃO:- A realidade do Brasil atual é de absoluta imponderabilidade.

Quando a Administração titular estava sendo demolida e as pessoas que o 
faziam escovavam os dentes com lima, o dirigente de importante entidade patronal 
disse ameaçador, a alto e bom som, que aumentos de imposto não seriam admitidos; 
para manter a credibilidade, está na hora de dizer isso a alto e bom som à 
Administração interina. Dado o seu prestígio pessoal e profissional, que precisa 
proteger, e o prestígio do seu cargo, que precisa preservar, seria muito bom para o 
país ficar claro que ali estava um homem de negócios preocupado com a 
operacionalidade da estrutura produtiva e não alguém somente interessado em 
pressionar o governo da Sra. Dilma Rousseff e os responsáveis pela apreciação e 
aprovação de suas propostas.

E justamente por tratar-se de uma Administração interina, relativamente à qual 
há questionamentos que não podem deixar de ser feitos: A Sociedade brasileira 
abonará, permitir-lhe-á, com parte do seu Ministério interino envolvido em processos
criminais e denúncias da Procuradoria Geral da República, a introdução de medidas 
profundas e capitais na estrutura constitucional, legal e de comunicações do país? 
Enquanto cogita a independência, inclusive orçamentária, da Polícia Federal e do 
Ministério Público, desvinculando-os — o primeiro do quadro constitucional vigente,
desequilibrando-o, a segunda, da administração direta —, ao demitir por gritantes 
razões políticas o Presidente da Empresa Brasileira de Comunicações com um 
mandato de (4) quatro anos pela frente, nomeado com estrita observância da lei 
competente, a Administração interina vincula-a. Um freio à independência 
informativa das emissoras oficiais, abertura do caminho para uma nomeação em 
substituição que poderá propiciar intromissões da administração direta nas 
programações, transformando o complexo público de informação numa versão 
século 21 do Departamento de Imprensa e Propaganda? O ostensivo desrespeito à lei 
e as investidas contra a sistemática constitucional, da qual poderão ser retiradas, a 
forceps e a pretexto da redução do tamanho do Estado, no bojo da negociação da 
dívida dos Estados Federados, a Saúde e a Educação, não representarão um perigoso 
passo atrás, uma retrocessão, por enquanto limitada, mas, que, aceita passivamente, 
poderá encorajar voos mais altos, a “desvinculação” da Petrobrás, por exemplo, no 
ínterim em que as ações constitutivas do seu capital forem mantidas em níveis 
baixos, muito baixos? Por que se apregoa tanto a precariedade da Empresa e sua 
difícil recuperação?

Vivemos em uma República atualmente desfigurada e sem credibilidade, não 
na Alemanha ou nos Estados Unidos, onde, estruturalmente, as coisas, muito 
diferentes, estão consolidadas pela tradição cultural e ampla do comprometimento 
com a educação e a saúde, com o respeito às leis e às Instituições. Os Estados da 
Federação Brasileira já não suportam seus próprios sistemas de educação e saúde, 
caindo aos pedaços, especialmente a saúde. Acabar com o SUS, eliminando a 
obrigatoriedade constitucional da saúde, será condenar milhões de pessoas ao 



desespero da desassistência, o mesmo ocorrendo com a cassação constitucional da 
educação, que atirará milhões de pessoas ao desamparo educacional. A possibilidade 
da moradia já foi liquidada com o cancelamento da terceira fase do Minha Casa, 
Minha Vida. Dá para imaginar que os formuladores dessas “políticas” não percebem 
a comoção e a revolta que tudo isso, em conjunto, provocará? O país poderá 
converter-se num barril de pólvora e protestos certamente advirão; serão reprimidos 
pela força, nossa democracia também será permanentemente desfigurada, nossa 
Polícia Federal será transformada em polícia política, o Brasil será travado de vez, 
restando uma relativamente pequena, asséptica e desenvolvida elite abissalmente 
distante de uma vasta população de “selvagens”, como da imagem huxleyana?

A sem-cerimônia e a indiferença com que a ordem constitucional e legal tem 
sido atropelada está a sugerir um projeto de poder em andamento que não se importa 
absolutamente com o seu desenraizamento da seara democrática, compreendida na 
segurança jurídica; seu desenvolvimento com amplitude e detalhes, aparentemente 
não percebido, vai abrangendo aspectos vitais da vida nacional. Não impressiona a 
recente reversão da questão do Ministério da Cultura, pode perfeitamente ter sido um
recuo estratégico em benefício de objetivos maiores, não é momento para confrontos;
afinal de contas, apesar da segurança e certeza exibidas, as coisas não estão assim tão
seguras! Quem instalaria apetrechos eletrônicos de espionagem no gabinete de um 
Ministro do Supremo Tribunal Federal? Vamos ilustrar a gravidade da questão; 
alguém consegue imaginar escutas eletrônicas e câmeras espiãs instaladas no 
gabinete de um Juiz da Suprema Corte Alemã ou Americana? Isso ocorrido aqui no  
Brasil, pode-se conjeturar que escutas eletrônicas e câmeras espiãs já estão há muito 
instaladas nas residências de quem não concorda com as ilegalidades comentadas no 
meu artigo anterior, especialmente de quem escreve sobre elas? Por que tentativas de 
interferir no trabalho dessas pessoas cessam quando medidas para registra-las são 
acionadas?

O atual momento nacional está a exigir dos poderes competentes, da parcela 
independente da Sociedade, não comprometida de algum modo com esquemas 
espúrios, dos membros das Casas Legislativas que não se querem envolver em 
articulações cuja finalidade parece ser o tolhimento da liberdade e o descompromisso
com obrigações sociais estabelecidas pela Constituição de 1988 — ao mesmo tempo 
em que forças extemporâneas se aplicam na demolição da rotina constitucional e 
legal —, um claro posicionamento de proteção à ordem democrática. As mazelas 
econômicas e desequilíbrios por elas eventualmente provocados se corrigem em um, 
dois, três exercícios; os regimes “fortes”, ou de exceção, com a consequente perda da
liberdade, costumam prolongar-se por décadas com todo o seu cabedal de horrores, 
perseguições e desmandos. É necessários contê-los no nascedouro, a Constituição 
Federal e a lei ordinária a amparar as medidas corretivas. Razões para elas há de 
sobra.

Nada feito ao arrepio das regras democráticas e fora das decisões do povo em 



livre associação pode ser bom. E não é legítimo.

 
 

    


