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Têm duplo efeito simbólico o anúncio da suspensão de exportações de arroz do estoque regulador 
do governo, feito na semana passada pelo ministro da Agricultura, Reinhold Stephannes, e seu 
pedido aos produtores para também estancar as vendas ao exterior. Além de ter pouco significado 
prático, já que são marginais as exportações de arroz do Brasil, a iniciativa unilateral do 
ministério repete outro preocupante exemplo da inadaptação de uma parte considerável da 
máquina pública à crescente integração do país com o comércio mundial.   
 
Antes que burocratas do Ministério da Agricultura se apressassem em seguir o mau exemplo da 
Argentina e outros países que tentam manter a prática condenada das barreiras à exportação, o 
Ministério da Fazenda já havia patrocinado, em janeiro, sua própria aberração: a teratológica MP 
413, que, impulsionada pela Receita Federal, caminha para ser aprovada pelos parlamentares com 
um item capaz de desmoralizar o Brasil nas negociações internacionais de comércio. O artigo 2º 
da MP cria uma excrescência no Mercosul, uma tarifa específica de R$ 10 por quilo ou medida 
equivalente sobre 12 categorias de produtos comercializados pelo país, como vinho e têxteis.   
 
A MP 413 é uma das medidas provisórias que atualmente trava a pauta de votações na Câmara, e 
trata também do aumento de tributação sobre o setor financeiro para compensar a perda da 
CPMF, além de promover uma mudança polêmica nos tributos aplicados sobre a cadeia de 
produção do álcool combustível. Acompanhada por fortes lobbies do setor privado, a MP 413 será 
tema de discussão entre líderes partidários hoje ou amanhã, e sofrerá alterações pelo relator da 
medida na Câmara, Odair Cunha.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artigo 2º da MP 413 cria excrescência no Mercosul 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sem ver razão para indispor-se com os grupos de pressão do setor privado, que têm recebido, 
aliás, apoio dos representantes da Receita Federal destacados para discutir a medida no 
Congresso, Cunha rejeitou os apelos dos ministérios das Relações Exteriores e do 
Desenvolvimento para eliminar o artigo 2º da MP. Deve, porém, esvaziá-lo de sua carga potencial, 
tornando seus termos mais vagos, remetendo mais detalhes para a regulamentação posterior que 
não sairá nunca, se depender de pelo menos dois ministérios que integram a Câmara de Comércio 
Exterior, responsável pela análise dessa regulamentação.   
 
Empresários sérios, de setores afetados pela concorrência externa, defendem a medida como 
maneira de coibir o subfaturamento, comum nas compras de tecidos e confecções da China, por 
exemplo. Com uma tarifa única, de até R$ 10,00, quanto menor o preço, maior o imposto 
percentual aplicado. É uma medida protecionista que, de fato, desestimula o subfaturamento, mas 
que também pune deslealmente os concorrentes estrangeiros que reduziram preços de forma 
legítima.   
 
O polêmico artigo da MP 413 é uma espécie de vale-tudo para justificar os bons propósitos contra 
a fraude nas alfândegas. O problema é que o Brasil está comprometido com os parceiros do 
Mercosul a não mudar as tarifas de importação comuns sem consulta prévia. E ainda assumiu 
compromissos, na Organização Mundial do Comércio, de praticar apenas as chamadas tarifas ad 
valorem, um percentual sobre o valor das mercadorias, tipo de tributação mais transparente. Na 
criação da OMC, em 1994, os países que queriam continuar aplicando determinadas tarifas 
específicas tiveram de registrar essa decisão. Hoje, um dos principais esforços na negociação 
comercial da Rodada Doha é transformar essas tarifas em ad valorem, na contramão do que fez a 
Receita Federal.   
 



A tarifa específica, se regulamentada, promete meter o setor num embrulho jurídico. Violou até as 
regras do próprio governo: um tema como esse jamais poderia constar de medida provisória por 
decisão unilateral do Ministério da Fazenda. É assunto subordinado à Camex, que reúne sete 
ministros exatamente para evitar, nas ações de comércio internacional, avanços e recuos ditados 
pela esquizofrenia da máquina burocrática e suas disputas internas de poder.   
 
Contra todas as críticas no país, o Brasil afirmou-se, nos últimos anos, como protagonista na cena 
do comércio internacional. Ampliou mercados, abriu a economia (com efeitos no controle da 
inflação e no investimento industrial), passou a ser visto como sede potencial de projetos de 
produção para o continente americano. Há respeito, no mundo, pela qualidade das intervenções 
brasileiras - auxiliada pela participação do setor privado, com apoio técnico fornecido por 
entidades como o Icone, que recheou de números as propostas brasileiras para agricultura na 
OMC.   
 
O voluntarismo e desprezo pelas normas internacionais ameaça trocar o respeito pelo ridículo e a 
desmoralização do Brasil nos fóruns onde atuam seus negociadores. E, pior, sem efeitos práticos, 
como se poderá constatar nos casos do arroz proibido para exportação e da MP 413, a do vale-
tudo nas barreiras à importação.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 abr. 2008, Brasil, p. A2. 


