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Notas & Informações

A guerra fiscal en-
tre Estados será
legalizada, com
graves prejuízos
para a economia
brasileira, se for

convertido em lei um desastro-
so projeto do senador Ricardo
Ferraço (PMDB-ES) aprovado
na semana passada pela Comis-
são de Infraestrutura do Sena-
do. Pelo projeto, bastarão três
quintos dos votos para o Con-
selho Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz) admitir in-
centivos tributários concedi-
dos por um governo estadual.
Como única exigência adicio-
nal, terá de haver pelo menos
um voto de apoio de cada re-
gião. Pela norma em vigor há
cerca de 40 anos, só uma deci-
são unânime pode validar o be-
nefício fiscal. O conselho é for-
mado por secretários de Fazen-
da de todos os Estados e do Dis-
trito Federal e por um repre-
sentante da União. Esse repre-
sentante, o secretário executi-
vo do Ministério da Fazenda,
Nelson Barbosa, já se disse con-
trário ao projeto.

Mesmo com a exigência de
unanimidade, a concessão de
isenções jamais aprovadas pelo
Confaz tornou-se comum, a
partir dos anos 80. Foi usada
como forma de atração de in-
vestimentos principalmente
nas regiões menos industriali-
zadas. Governos estaduais pas-
saram a conceder vantagens
sob várias formas – reduções,
isenções de impostos ou diferi-
mentos por longos períodos,
além de terrenos e outras facili-
dades. Essa política afetou as

decisões sobre localização in-
dustrial, sobrepondo-se a ou-
tros fatores normalmente leva-
dos em conta no planejamento
industrial, como disponibilida-
de de mão de obra capacitada,
proximidade dos mercados e
condições de infraestrutura.

O recurso a essa política por
muitos Estados generalizou a
guerra fiscal e transformou as
políticas de atração de investi-
mentos num grande leilão. Em-
presas ganharam vantagens ex-
cepcionais, enquanto os Esta-
dos passaram a suportar custos
crescentes para atrair investi-
mentos ou reter as compa-
nhias já instaladas. Houve pre-
juízos para os Estados mais de-
senvolvidos, em geral os mais
afetados pela guerra, e uma dis-
torção dos mecanismos de alo-
cação de recursos.

Para justificar a guerra fiscal,
governadores alegaram a insufi-
ciência ou inexistência de polí-
ticas federais de desenvolvi-
mento regional. Nunca deixa-
ram, no entanto, de recorrer a
transferências federais para fe-
char suas contas e também pa-
ra compensar, naturalmente, o
custo fiscal dos incentivos.

Governos apelaram ao STF
contra os incentivos ilegais con-
cedidos em outros Estados. A
transferência do assunto para a
esfera judicial comprovou a ine-
ficácia do Confaz, desde seus
primeiros anos, como foro de
articulação e disciplina das polí-
ticas tributárias dos Estados. O
STF considerou ilegais 23 leis
de seis Estados, mas as deci-
sões foram em alguns casos de-
moradas e, além disso, os go-

vernos encontraram meios de
contorná-las e de restabelecer
com pequenas alterações os be-
nefícios proibidos.

Eliminar a guerra fiscal foi
um dos objetivos centrais de to-
dos os projetos de reforma tri-
butária apresentados nas duas
últimas décadas. Em todos os
debates, representantes das re-
giões mais interessadas nessa
guerra tentaram negociar lon-
gos prazos para a extinção dos
incentivos ilegais. Como ne-
nhuma reforma foi concluída
até agora, o assunto continua
aberto. Só se avançou na dis-
cussão de propostas para altera-
ção das alíquotas interesta-
duais, uma das formas de neu-
tralizar ou reduzir os benefí-
cios, e na criação de um “comi-
tê de notáveis” para rediscus-
são do pacto federativo.

O problema decorre, em boa
parte, de um risco assumido
em 1966-67, quando se decidiu
a adoção, no Brasil, do modelo
europeu do imposto sobre o va-
lor agregado. O Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
(ICM, hoje ICMS, por causa da
inclusão de serviços) foi insti-
tuído como tributo estadual.

Na Europa, impostos seme-
lhantes são administrados pelo
poder central. Os poderes lo-
cais recebem sua parte por
meio de repasses. No Brasil, a
decisão inicial facilitou a guer-
ra tributária e, além disso, pos-
sibilitou a existência de 27 legis-
lações com importantes dife-
renças – um pesadelo para as
empresas. A uniformização se-
rá um grande desafio em qual-
quer reforma decente.

D ivulgado pelo
Ministério da
E d u c a ç ã o
(MEC), o Cen-
so da Educação
Superior de

2011 mostra que, apesar da cria-
ção de novas universidades fe-
derais, da expansão dos cursos
noturnos e da ampliação dos
programas de financiamento
dos estudantes das universida-
des privadas e confessionais,
como o ProUni, o setor ainda
continua registrando um de-
sempenho insatisfatório.

Entre 2010 e 2011, o número
de alunos em curso superior
aumentou 5,6% – um acrésci-
mo de 360 mil matrículas. No
final do ano passado, o País ti-
nha cerca de 6,7 milhões de
universitários. Isso significa
que 14,6% dos jovens de 18 a 24
anos estavam matriculados nu-
ma instituição de ensino supe-
rior. Esse porcentual equivale
a menos da metade da meta
traçada pelo primeiro Plano
Nacional de Educação, que há
mais de dez anos previa que
30% dos brasileiros dessa faixa
etária estivessem fazendo um
curso de graduação em 2010.

Por causa da criação de no-
vas universidades nos dois
mandatos do presidente Lula,
da instalação de novos campi
nas universidades já existentes
e da ampliação dos cursos no-
turnos, as instituições federais
de ensino superior tiveram um
crescimento de 10% no núme-
ro de alunos – ante 4,8% na re-
de particular. Segundo o Cen-
so do MEC, em 2011 as univer-
sidades federais responderam

por 1,03 milhão de estudantes
universitários. Com 4,9 mi-
lhões de alunos, as instituições
privadas e confessionais fica-
ram com 73% das matrículas
do setor.

Nos chamados “cursos tec-
nológicos”, como os das áreas
de engenharia, o aumento no
número de estudantes foi de
11,4%, entre 2010 e 2011. No
mesmo período, a matrícula
nos cursos de bacharelado su-
biu 6,4%. Já nas licenciaturas,
as matrículas cresceram so-
mente 0,1%, o que mostra que
o País não vem conseguindo
formar professores – especial-
mente de matemática, física,
química, ciências e biologia –
para atender à demanda do
ensino básico.

No ano passado, ingressaram
no ensino superior 2,34 mi-
lhões de alunos, dos quais
308,5 mil se matricularam em
universidades federais, 1,85 mi-
lhão em universidades privadas
e confessionais e 182,1 mil em
universidades estaduais e muni-
cipais. No mesmo período, con-
cluiu a graduação 1,01 milhão
de estudantes. Desse total, 111,1
mil formaram-se nas institui-
ções federais de ensino supe-
rior; 798,3 mil, em universida-
des particulares e confessio-
nais; e 107,2 mil, em institui-
ções estaduais ou municipais.

Segundo o Censo do MEC,
os jovens brancos seguem com
maior presença no ensino supe-
rior – 25,6% deles cursaram
uma faculdade em 2011, ante
8,8% de negros e 11% de par-
dos. Jovens negros e pardos
continuam muito abaixo do pe-

so que têm na população. Nos-
sa meta é que a participação de-
les no ensino superior seja a
mesma do Censo Demográfico
do IBGE”, diz o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante.
Pelos números desse Censo,
pretos, pardos e indígenas re-
presentam 51,17% da popula-
ção brasileira.

Entre os “mais pobres” (gru-
po constituído pelos “20% da
população com menor renda”,
segundo o MEC), 4,2% dos jo-
vens de 18 a 24 anos cursaram
uma faculdade em 2011. Em
2004, esse índice foi 0,6% e,
em 1997, de 0,5% – o que reve-
la a tendência de democratiza-
ção no acesso ao ensino supe-
rior. Entre os “mais ricos” (gru-
po constituído pelos “20% da
população com maior renda”,
segundo os critérios do MEC),
a porcentagem dos jovens ma-
triculados num curso de gra-
duação passou de 22,9%, em
1997, para 47,1%, em 2011.

O Censo do Ensino Superior
do MEC é apenas uma avalia-
ção quantitativa desse nível de
ensino. Por isso, ele não regis-
tra o aprendizado dos universi-
tários, que é medido pelo Ena-
de. Mesmo assim, ao apresen-
tar o Censo do Ensino Supe-
rior, o ministro da Educação re-
conheceu que há muitos pro-
blemas a serem superados no
setor e afirmou que, apesar do
aumento no número de univer-
sidades federais, muitas das no-
vas instituições continuam
apresentando deficiências gra-
ves, em matéria de infraestru-
tura, corpo docente, laborató-
rios e bibliotecas.
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A modéstia, como
se sabe, nunca foi o
forte de Lula – vide
o “nunca antes na
h i s t ó r i a d e s t e
país”. Nem tampou-
co a ironia. O verbo
solto do ex-presi-

dente sempre esteve mais para o so-
co inglês do que para a lâmina, o que
vinha a calhar, aliás, para a “quase ló-
gica” dos argumentos que desferia.
Nem por isso ele deixou de ter uma
sintonia fina com a massa da popula-
ção, já não bastasse ela se identificar
com a sua figura e trajetória. Mas no
último fim de semana, em um raro
achado, conseguiu combinar a sober-
ba de costume com uma frase de efei-
to de insuspeitada qualidade.

Falando em um comício do candi-
dato petista Márcio Pochmann à pre-
feitura de Campinas, Lula soube ti-
rar proveito de seu êxito de escolher
autocraticamente uma neófita em

eleições para suceder-lhe no Planal-
to. A seu lado, gabou-se também de
ter imposto aos companheiros da ci-
dade um nome sem nenhuma expe-
riência eleitoral e escassa expressão
política, o professor de economia
cuja única marca digna de registro
na vida pública, ao dirigir o Institu-
to de Pesquisas Econômicas Aplica-
das (Ipea), foi a de atrelar as ativida-
des do órgão aos interesses do gover-
no – algo jamais visto na sua respei-
tada história, nem mesmo durante a
ditadura militar.

Como que abençoado por um lam-
pejo, Lula equiparou o candidato à
presidente Dilma Rousseff, desde-
nhada como o “poste” que o seu pa-
trono levava para cima e para baixo
na disputa de 2010, para emendar:
“Mas é de poste em poste que o Bra-
sil vai ficar iluminado”. Se a mágica
funcionou com Dilma e pode funcio-
nar em São Paulo com outro novato
em urnas, o ex-ministro da Educação

Fernando Haddad – que assumiu a li-
derança nas pesquisas depois de per-
der para o tucano José Serra no pri-
meiro turno –, em Campinas o qua-
dro é de total incerteza.

O vencedor da rodada inicial, Jo-
nas Donizette, do PSB, com quase 20
pontos à frente de Pochmann, conti-
nua sendo o preferido da maioria do
eleitorado, embora a sua vantagem,
em votos válidos, tenha se estreitado
para 6 pontos (45% a 39%). De toda
forma, Lula parece tão seguro de
seus poderes que dá a impressão de
considerar página virada o ciclo elei-
toral paulista e se prepara para o pró-
ximo. (Na área metropolitana da ca-
pital, o PT venceu em Osasco e São
Bernardo do Campo, é favorito em
Guarulhos e Santo André, mas tende
a perder em Diadema.)

Segundo noticiou ontem este jor-
nal, o ex-presidente estaria apenas es-
perando o momento oportuno para
tornar público o seu patrocínio a ou-

tro jejuno em competições pelo voto
popular, desta vez à eleição de 2014
para o governo do Estado. Trata-se
do ministro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha, um paulistano de 42 anos, mé-
dico infectologista e apparatchik pre-
coce do PT. Nos 15 meses finais da
era Lula, chefiou a Secretaria de Rela-
ções Institucionais, a pasta política
do Planalto. Tem, portanto, mais fa-
miliaridade com o ramo do que o seu
ex-colega Fernando Haddad.

Em contrapartida terá, dentro do
partido, pelo menos dois rivais em
vez de um. Além da senadora Marta
Suplicy, que se julgava candidata na-
tural à Prefeitura da capital – e que
só deu o ar de sua graça na campa-
nha de Haddad depois de ganhar o
Ministério da Cultura, no mês passa-
do –, o atual titular da Educação, Aloi-
zio Mercadante, também ambiciona
o Palácio dos Bandeirantes. Na pri-
meira tentativa, em 2010, perdeu pa-
ra o tucano Geraldo Alckmin. Padi-

lha é menos forte do que Marta e
Mercadante, nesta ordem, no PT pau-
lista. Aliás, por razões circunstan-
ciais, logo depois de formado transfe-
riu o seu domicílio eleitoral para San-
tarém, no Pará, onde vota até hoje.

A questão, evidentemente, é a da
longevidade de Lula como levanta-
dor de “postes” e fazedor de vitorio-
sos. Ele carrega das atuais eleições o
fracasso estrondoso no Recife, onde
coagiu o PT a apoiar a candidatura
Humberto Costa. Depois de 12 anos
de hegemonia petista na cidade, o ex-
ministro da Saúde acabou em tercei-
ro lugar com acabrunhantes 17% dos
votos. Também em Belo Horizonte o
seu candidato “beijou a lona”, per-
dendo para o do PSB apoiado pelo tu-
cano Aécio Neves. Mas o teste dos
testes, naturalmente, se dará em São
Paulo. Lula está convencido de que
as coisas vão sair como quer – nem
espera o lance do eleitorado para ini-
ciar um novo jogo.
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O levantador de ‘postes’

“A pergunta que não quer
calar: será que a partir de
segunda-feira não vai cair
o índice de criminalidade?”

LUIZ FRID / SÃO PAULO, SOBRE
UMA EVENTUAL RELAÇÃO
INSEGURANÇA PÚBLICA-ELEIÇÃO
luiz.frid@globomail.com

“Considerando que
os sacrificados somos nós,
por que não baixam
as tarifas neste período?”

MÁRIO ALDO BARNABÉ /
INDAIATUBA, SOBRE O HORÁRIO
DE VERÃO
mariobarnabe@hotmail.com

transitado tanto tempo como cor-
deiro no meio de lobos sem ser
devorado. Fica difícil, então, acre-
ditar em sua inocência ao ler sua
entrevista ao Estado, no domin-
go. Mesmo porque nela o sr. Ge-
noino deixa muitas perguntas
sem resposta. E quando diz que
nunca entregou ninguém e para
se defender não precisa prejudi-
car ninguém, fica claro que há al-
guém a ser entregue, há uma his-
tória a ser contada, como bem diz
a entrevistadora. Com essa entre-
vista, o sr. Genoino colocou so-
bre si a obrigação de contar essa
história, considerando o fato de
que a maior lealdade de um ho-
mem público de bem deve ser pa-
ra com a verdade dos fatos e o in-
teresse maior de seu país, que
não necessariamente coincide
com os interesses de um determi-
nado grupo ou partido político,
sobretudo se esse partido lança
mão de práticas criminosas, co-
mo abundantemente comprova-
do no julgamento em curso no
STF. Se não contar essa história,
o sr. Genoino estará praticando a

maior traição, que é a traição à
verdade e à História de seu país.
JORGE MANUEL DE OLIVEIRA
jmoliv11@hotmail.com
Guarulhos

Empáfia

No primeiro governo Lula, José
Genoino andava pelos corredo-
res do poder, com a empáfia de
sempre. Continua o mesmo. Dis-
para contra o STF, que “ousou”
julgá-lo e condená-lo.
FAUSTO FERRAZ FILHO
faustoferrazfilho@hotmail.com
São Paulo

Choradeira

É comum os criminosos se decla-
rarem inocentes antes e depois
do julgamento. Parabéns ao STF.
Pena que não pegaram o verdadei-
ro chefe da quadrilha. Ainda.
MARCIO AMATUZZI
marcioamatuzzi@uol.com.br
Cotia

Risco de mais guerra fiscalO Censo do Ensino Superior

● “Ele pode não saber o que é dor de cabeça, mas usando ben-
gala ele sabe muito bem o que é dor nas articulações.”
MARIA ROSA PLUBINS

● “Esse é um dos que não fariam falta aqui, na Terra, pois aca-
bou com a vida de milhares de pessoas em Cuba.”
IVAN BELCHIOR

● “Coitado! Os capitalistas o mataram dezenas de vezes. Mas o
danado esta aí, forte e distribuindo sabedoria.”
FÁTIMA DE OLIVEIRA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




