
O recurso a legava que o inciso V do art igo 4- do De-
creto-Lei 972/69 , que estabelece a exigência do diplo-
ma para jonalista, não havia sido previsto pela Constitui
ção de 1988. 
Buscando uma revanche nesta peleia, poucos dias de
pois, o deputado gaúcho Paulo Pimenta, que também é 
jornalista, conseguiu apoio de vários outros deputados 
e senadores para protocolar uma Proposta de Emenda 
Constitucional, a P E C 386, que pretende incluir na Consti
tuição Federal , a exigibilidade do diploma para jornalista. 
Depois de passar por uma longa tramitação, o projeto 
agora está pronto para ser votado pela Câmara e pelo 
Senado. Sobre isso nos fala o próprio deputado, que se 
mostra otimista em relação ao desfecho do caso. 

Press: A P E C 386, que deverá consagrar na Cons
tituição Federal a obrigatoriedade do diploma 
para jornalistas já está pronta para ser votada? 
Deputado Paulo Pimenta: S im, até então ela teve uma 
tramitação especia l , passando primeiro pela Comissão 
de Just iça , que analisou a sua constitucional idade e de
pois ela passou por uma Comissão Especia l , que anali
sou o mérito. E a Proposta de Emenda Constitucional foi 
aprovada nas duas comissões . Agora ela só está aguar
dando que o Presidente da Câmara , deputado Marco 
Maia, à coloque em votação no plenário. 

Há pouco mais de dois anos, em junho de 2009, os jornalistas 

profissionais de todo o País levaram uma goleada de8x 1 no 

Supremo Tribunal Federal, que derrubou a exigência de diplo

ma para o exercício da profissão. 

A decisão foi tomada no julgamento de Recurso Extraordiná

rio, interposto pelo Ministério Público Federal e pelo Sindicato 

das Empresas de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo 

contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que 

afirmou a necessidade do diploma, contrariando uma decisão 

da primeira instância numa ação civil pública. 

Press: Onde estão as maiores resistên
cias para a aprovação dessa emenda? 
Deputado Paulo Pimenta: Olha, existe uma opinião con
trária, que levou inclusive a uma ação judicial no S T F , 
é o caso do jornal O Estado de São Paulo. A lém disso, 
há entidades patronais que tem assumido uma posição 
contraria à P E C e à questão do diploma. 

Press: Mas em termos de números de deputa
dos ou senadores que possam ser contra? 
Deputado Paulo Pimenta: Nós acreditamos que ela sen
do colocada em votação, ela será aprovada, porque há 
uma maioria muito forte da sociedade que apóia a pro
posta. Houve um estudo que mostrou 74% de apoio de 
grandes entidades grandes, como a O A B , a C N B B , entre 
outras, e há e uma art iculação muito forte das faculda
de de Jornal ismo em todo o Brasi l , de estudantes que 
acompanham tudo muito de perto, então, isso acaba pe
sando muito na hora da definição do voto. 

Press: Precisa da aprovação de 2/3 do Congresso? 
Deputado Paulo Pimenta: Precisa , são 308 votos. E, por 
ser uma proposta de emenda constitucional , ela tem que 
ser votada uma vez na Câmara e duas vezes no Senado. 
Nós achamos que é possível concluir esse processo até 
o mês de outubro. 

Press: Aí ela precisa de regulamen
tação ou é auto-aplicável? 
Deputado Paulo Pimenta: Ela é auto-aplicável , e vale 
dali para frente. Quem está no mercado, está no merca
do, quem conseguiu ser provisionado, quem já está no 
mercado terá seu direito adquirido respeitado. 
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Text Box
Fonte: Press, Porto Alegre, ano 15, n. 133, p. 15, 2011.




