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E ssa guerra, tam-
bém chamada de
fiscal, ocorre in-
tensamente por-
que as alíquotas
interestaduais do

Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
hoje são muito altas e diversas.
Saídas de produtos das Regiões
Norte, Nordeste, Centro-Oeste
enoEspíritoSanto,asemergen-
tes, para as Regiões Sul e Sudes-
te, as avançadas, estão sujeitas à
alíquotade12%. Como oimpos-
to cobrado do usuário final tem
alíquota média de 17% a 18%, as
regiões emergentes ficam com
a maior parte dele. Nas transa-
ções de sentido contrário, a alí-
quotaéde7%,e asregiõesemer-
gentes também levam a maior
parte da alíquota final. Mais
adiante explicarei como isso
abre espaço para a guerra.

A diferença de alíquotas foi
justificada pelas diferenças en-
tre as referidas regiões, tanto
nos seus PIBs per capita como
nos recursos tributários corres-
pondentes. Conforme reza a
Constituição,ainiciativadacor-
reção de desequilíbrios regio-
naiscabeàUnião,maspermane-
ceramfortes,eveioaguerra.Ne-
la, a disputa não se limita à arre-
cadação tributária. Também é
voltada para aumentar os PIBs
dos Estados, mediante menor
ICMS local para atrair empre-
sasparaseusterritórios.Hásub-
sídios explícitos ou disfarçados,
inclusive via financiamentos às
empresasqueaportamnosEsta-
dos mais agressivos. E Estados
queagematestamquehouvene-
les o pagamento da alíquota de
12% na saída, mas de fato isso
nãoocorreu,poisorecolhimen-
to foi diferido por décadas ou só
ocorreu parcialmente.

O artefato que recentemente
mais se destacou foi o de Esta-
dos que passaram a incentivar
importações por seus portos.
Nestes, pagando apenas uma
parcela, às vezes ínfima, dos
12%, antes de se dirigirem aos
estabelecimentos de destino fi-
nal em outros Estados, com no-
tas fiscais que “atestavam” esse
recolhimento.

Evidentemente, os Estados
maisbombardeados sempre re-
clamaram dessas artimanhas. E
com razão, pois a legislação so-
bre o assunto as proíbe, somen-
te admitindo as medidas liga-
das ao ICMS aprovadas unani-
memente pelos representantes

de todas as unidades federati-
vas, no Conselho Nacional de
PolíticaFazendária.ComooSu-
premo Tribunal Federal reco-
nheceuem váriasvezes a ilegiti-
midade de procedimentos co-
moos citados,o clamorem con-
trário atingiu um ponto em que
o governo federal resolveu agir.
Até mesmo porque também se
incomodou com os incentivos
às importações, ou seja, ao PIB
de outros países.

A solução idealizada corres-
pondeu à natureza do proble-
ma. Assim, voltou-se para redu-
zira alíquota interestadual a um
valor único e bem menor. Con-
versa vai, conversa vem, em no-
vembrode2012oministroMan-
tega, da Fazenda, veio com boa
proposta: a alíquota interesta-
dual convergiria para a unifica-

ção em 4% entre 2014 e 2021.
Alémdisso, seria criado umfun-
do com recursos federais para
compensar os Estados no que
perdessem de arrecadação nes-
seperíodoeporessarazão.Tam-
bémdefinidoummecanismole-
gal para convalidar artimanhas
adotadas no passado.

Contudo, em 27 de dezem-
bro de 2012, o governo federal
editou a Medida Provisória
(MP) 599, em dissonância com
essaproposta,poisveiocomou-
tro prazo para a unificação e
com excepcionalidades. Assim
o prazo foi estendido até 2025 e
nele a convergência para a alí-
quota de 4% ficou mais suave
para os emergentes. E mais: os
produtos originários da Zona
Franca de Manaus (ZFM), bem
como o gás natural (GN) de re-
giões emergentes, permanece-
riam com a alíquota de 12% se
destinado às avançadas.

Vou concentrar minha aten-
ção nesses dois jabutis, ZFM e
GN, colocados na árvore erigi-
da inicialmente pelo ministro
Mantega e explicados pelos in-
teresses de quem lá os pôs. No
caso da ZFM, não se trata de
apenas consolidar vantagens
que já tem, pois se fora dela pre-
valeceraalíquota queprogressi-
vamente cairá para 4% ela terá
entãomargemmaiorparaofere-
cerprivilégios fiscais noseu ter-
ritório. Quanto ao GN, soube

que atende aos interesses de
Mato Grosso do Sul, por onde
passa o gasoduto que vem da
Bolívia. Nessa passagem, como
num milagre tributário, o gás
produz a papelada que leva ao
gravamede12%peloICMSesta-
dual.Na práticaisso agravacus-
tos e a competitividade de
quemusa esseimportante insu-
mo energético. Coisas do Bra-
sil, onde se tributa num local
até o que ali só passa por dutos.

Para conspurcar ainda mais a
proposta inicial do ministro
Mantega,aqualnasuaefetivida-
de se tornou até aqui mais pare-
cida com uma de suas previ-
sões, há a ameaça de mais uma
excepcionalidade. Para vigorar
a citada MP 599 carece também
de resolução do Senado, onde
passa atualmente por sua Co-
missão de Assuntos Econômi-
cos. Nessa comissão surgiu ou-
tro jabuti, um que ressuscita a
temívelarmadadiferençadealí-
quotas interestaduais, criando-
se a de 7% para as operações
oriundas das regiões emergen-
tes, mantida a de 4% para as
avançadas.

Como de outras vezes, torço
paraque asprevisões alvissarei-
ras do ministro Mantega se rea-
lizem. A saída está em retomar
sua proposta inicial sem esses
jabutis. Pendurados nela, a pre-
texto de evitar perdas para
quem lhes deu propulsão, com-
prometem os objetivos maio-
res de reduzir as enormes e gra-
ves distorções da tributação in-
terestadual do ICMS, e de paci-
ficar a guerra que ensejam.

Também cabe reafirmar ou-
troitemdapropostainicial,inte-
grado àquela MP: o de a União
compensar os Estados por suas
perdasdearrecadação.Paratan-
to teria perto de uma década pa-
ra ajustar seu Orçamento a essa
compensação. Trata-se de um
compromisso com o País. E ne-
le cabe também o empenho nu-
ma efetiva política de desenvol-
vimento regional. A reafirma-
ção desse compromisso precisa
envolver também uma amarra-
ção suficientemente forte para
garantir que a União venha a
cumpri-lo e, assim, assegurar o
apoio político à proposta inicial
do ministro Mantega.
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Tudo caminha
“nos conformes”
para a aprovação,
agora no início de
junho, da Propos-
ta de Emenda

Constitucional (PEC) que res-
tabelece a obrigatoriedade do
diploma de jornalista para
quem queira trabalhar na im-
prensa. Depois de uma semana
particularmente movimenta-
da, em que políticos e magistra-
dos falaram em “crise” entre o
Poder Legislativo e o Poder Ju-
diciário – o vice-presidente da
República, Michel Temer, pre-
feriu chamar o episódio de “pe-
queno incidente”, dando-o por
encerrado–, eisaqui umainicia-
tiva parlamentar nada amisto-
sa. Por meio dela, deputados e
senadores não apenas contes-
tam,mastrabalhamabertamen-
teparasepultar uma decisãode-
finitiva do Supremo Tribunal
Federal (STF).

Perto dessa PEC, os fatores
que geraram o mal-estar na se-
mana que passou – como o pro-
jeto que, se aprovado, deveria
levaraRepúblicaa simplesmen-
te fechar o Supremo, nas pala-
vras do ministro Gilmar Men-
des – são café pequeno. Aliás,
não foi custoso deixá-los para
trás, depois que as cúpulas dos
dois Poderes confraternizaram
para acertar seus ponteiros.
Com a PEC restauradora do di-
plomaobrigatórioparaoexercí-
cio do jornalismo a conversa é
maisséria e ficarámaisséria ain-
da. Contrariando o julgamento
proferido legitimamente pela
CorteSuprema, a PEC dodiplo-
ma, como já se tornou conheci-
da nos corredores do Congres-
so Nacional, uma vez aprovada,
vai produzir um novo e mais
constrangedor impasse entre
os dois Poderes.

Recapitulemos a história. No
dia17 de junho de 2009, por am-
pla margem (8 votos contra 1),
os ministros do STF derruba-
ram a exigência do diploma de
curso superior de Comunica-
ção Social com habilitação em
jornalismoparaapráticadapro-
fissão. A decisão atendia, então,
ao Recurso Extraordinário
511.961, movido pelo Sindicato
dasEmpresasde Rádio e Televi-
sãonoEstadodeSãoPaulo(Ser-
tesp) e pelo Ministério Público
Federal (MPF). Gilmar Men-
des, designado relator do caso,
entendeu que o Decreto-Lei
972/69, editado durante a dita-

dura militar, o tal que impôs o
diploma obrigatório, afrontava
a Constituição federal. Naque-
la sessão, o único voto contrá-
rio ao relator veio do ministro
Marco Aurélio Mello.

Para que o leitor acompanhe
melhor o raciocínio dos minis-
trosdoSupremo naocasião, po-
demosresumiraqui oargumen-
to que prevaleceu. Sua lógica é
cristalina: nenhum obstáculo
de ordem legal deve impedir o
cidadãodecriarpublicaçõesjor-
nalísticas ou de se manifestar
publicamente em qualquer veí-
culo. Se um grupo de pescado-
res ou de moradores de rua pre-
tende criar seu próprio jornal,
na internet ou em papel, tanto
faz,nãodeveria precisarcontra-
tar um “jornalista responsável”
para isso. Qualquer pessoa deve
ser livre para criar seu próprio
órgão de imprensa. A liberdade,
enfim,nãodeve ser limitadapor
um “filtro legal” – e a exigência
dodiploma, aos olhos do Supre-
mo, é um filtro, um obstáculo,
uma barreira incompatível com
o sentido profundo da Consti-
tuição federal. A obrigatorieda-
de, instituída em 1969, tinha um
objetivotãoclaroquantoautori-
tário: controlar de perto, por
meio dos registros no Ministé-
riodoTrabalho,todososquees-
tivessem empregados em jor-
nais. Só servia à ditadura. Agora,
na democracia, não tem senti-

do. Exatamente por isso, não há
obrigatoriedade do diploma de
jornalista em nenhuma outra
democracia. Isso só ocorreu no
Brasil.Alémdisso,aobrigatorie-
dade do diploma cria um desní-
velentreosportadoresdessedi-
ploma e os demais cidadãos: os
primeiros teriam mais “liberda-
de”de atuar naimprensa doque
osoutroscidadãos–oqueresul-
ta num privilégio francamente
inconstitucional.

Após a decisão daquele 17 de
junho de 2009, portanto, a Na-
ção deveria compreender que a
questãoestavaencerrada. Tran-
sitada em julgado. Foi então
que a Federação Nacional dos
Jornalistas (Fenaj), movida pe-
lointeresse–que,deresto,élegí-
timo – de proteger o emprego
de seus associados (diploma-

dos), vislumbrou um atalho pa-
ra desfazer o julgado. A estraté-
gia foi mais ou menos a seguin-
te: ora, se o Supremo diz que a
exigência estabelecida pelo de-
creto de 1969 é inconstitucio-
nal, basta escrever a mesma exi-
gêncianaConstituição–aí,acoi-
saficadevidamenteconstitucio-
nal. Isto posto, naquele mesmo
ano de 2009 a PEC do diploma
entrouemtramitação.Evaimui-
tobem.Emagostodoanopassa-
do foi aprovada no Senado com
um placar esmagador: 60 votos
contra apenas 4.

Há quem se empolgue. Há
quem acredite, candidamente,
que ela vem para derrotar as in-
tenções escorchantes dos pa-
trões malvados que apoiaram a
ditadura. O engano é imenso: a
pior imprensa que o Brasil já te-
ve, a mais submissa, a mais co-
varde, a mais mentirosa, aquela
que sorriu para a censura e se
sujeitou a publicar que brasilei-
ros assassinados em sessões de
torturatinhammorridoemtiro-
teios sempre se deu muito bem
com a exigência do diploma.
Outro equívoco, igualmente
imenso, é supor que os jornais
dehoje, que estão aílutando pa-
ra merecer o tempo e o dinhei-
ro de seus leitores, têm planos
de contratar analfabetos para
redigir editoriais.

Nenhum desses argumentos
para em pé. A única razão real
para a defesa da PEC do diplo-
ma é a proteção corporativista
dos sindicatos de jornalistas –
que, aliás, já não congregam os
profissionais de imprensa. Um
levantamentorealizadoProgra-
ma de Pós-Graduação em So-
ciologia Política da Universida-
de Federal de Santa Catarina
(em convênio com a Fenaj),
que acaba de ser publicado,
mostra que, dos jornalistas bra-
sileiros, apenas 25,2% (entre os
quais este articulista) são filia-
dos a sindicatos.

Sem nenhuma sustentação
de interesse público, a aprova-
ção da PEC do diploma é preju-
dicial para a qualidade da im-
prensae paraanormalidadeins-
titucional. Mais cedo ou mais
tarde, o Supremo será chama-
do a julgar a constitucionalida-
de da nova emenda. Vem aí ou-
tra queda de braço entre magis-
trados e parlamentares.
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JORNALISTA, É PROFESSOR
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ROBERTO
MACEDO

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Uma PEC para
desautorizar o STF

Fórum dos Leitores

Retrocessos na paz
para a guerra do ICMS

PODERES EM CRISE
‘Quem legisla somos nós’

Ao lermos no Estadão a frase
do sr. Marco Maia (PT-RS)
“quem legisla, quem aprova mu-
danças na Constituição (...) é o
Parlamento” (30/4, A4), tão ao
estilo de inconsequentes, como
se a Nação fosse a praia do PT,
onde podem fazer e desfazer a
seu bel-prazer, segundo suas
conveniências, bem se observa o
despreparo de quem ocupa pos-
tos de tanta importância. Como
pessoas de tanta relevância na
condução de tão altos postos
desconhecem o artigo 5.º, inciso
XXXV, da Constituição federal,
que diz: “A lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário le-
são ou ameaça a direito”?. Posto
isto, pergunta-se: seria a altera-
ção da Constituição que estão a
pretender? Tal empáfia nos leva
a reproduzir as palavras sempre
lembradas, e cada vez mais bem
aplicadas, de Rui Barbosa: “De
tanto ver triunfar as nulidades,

de tanto ver prosperar a deson-
ra, de tanto ver crescer a injusti-
ça, de tanto ver agigantarem-se
os poderes nas mãos dos maus,
e dos despreparados, o homem
chega a desanimar-se da virtude,
a rir-se da honra, a ter vergonha
de ser honesto”.
ANTONIO BONIVAL CAMARGO
bonival@camargoecamargo.adv.br
São Paulo

Bolivarianismo

Lamentavelmente, nosso Con-
gresso Nacional mostra que tem
parlamentares ao estilo dos boli-
varianos e afins, que, como os de-
putados Marco Maia e Nazareno
Fonteles (PT-PI), em atitudes
absolutamente irresponsáveis,
apresentam projetos do tipo “ca-
misa de força” para absurdamen-
te amordaçar o Supremo Tribu-
nal Federal (STF), como ocor-
reu e prevalece até hoje na Vene-
zuela e na Bolívia. Nossos depu-
tados demonstram carência to-
tal de espírito democrático e não

escondem a finalidade dessa es-
túpida atitude: um castigo à
mais alta Corte do País em repri-
menda e vingança por causa do
julgamento dos mensaleiros, in-
clusive dos que vergonhosamen-
te ocupam cargos e posições de-
cisivas nas comissões da Câma-
ra. Srs. deputados, parem de
brincar e gozar da nossa cara,
pois o Brasil é de todos nós e ca-
be ao povo, sim, salvá-lo.
UBIRATAN DE OLIVEIRA
uboss20@yahoo.com.br
São Paulo

Paus-mandados

O PT, dirigido por um punhado
de gananciosos, tem, teve e sem-
pre terá paus-mandados que só
fazem agitar, objetivando deses-
truturar tudo o que não interes-
sa ao partido. Não é mesmo, de-
putado e ex-presidente da Câma-
ra, sr. Marco Maia?
ARNALDO DE ALMEIDA DOTOLI
arnaldodotoli@hotmail.com
São Paulo

PMDB x PT

Ao menos nessas discussões, e
ante a arrogância do PT, com
seus membros atentando contra
a soberania do Judiciário, o
PMDB tem-se mostrado diferen-
te do aliado. Fica o alerta aos pee-
medebistas: estejam atentos,
pois uma rasteira vinda de petis-
tas é sempre possível. Esses radi-
cais sempre serão uns lobos
prontos para o traiçoeiro ataque.
ADEMAR MONTEIRO DE MORAES
ammoraes57@hotmail.com
São Paulo

Credibilidade

O ponto mais relevante do emba-
te entre Legislativo e Judiciário é
que o povo brasileiro, tendo em
vista o julgamento das últimas
vergonhas nacionais, se encan-
tou com o Judiciário e passou a
ter esperança num futuro me-
lhor. Quanto ao Legislativo, con-
siderando o pessoal que lá está,

o sentimento que nos ocorre é o
da mais profunda tristeza.
GERALDO DE PAULA E SILVA
geraldodepaula@ibest.com.br
Teresópolis (RJ)

Escala de valores

O que vale mais para o Brasil,
um Judiciário independente ou
deputados do naipe de José Ge-
noino e João Paulo Cunha?
JOSÉ EDUARDO ZAMBON ELIAS
zambonelias@estadao.com.br
Marília

A ESQUERDA NO PODER
Werneck Vianna e a razão

Como sempre, o professor Luiz
Werneck Vianna nos ilumina
com seus artigos, e o de terça-fei-
ra, melhor ainda, remete-nos à
leitura do filósofo Hegel, ao per-
guntar provocativamente no títu-
lo: A razão é astuta nos trópicos?
Talvez possamos concluir que a
razão, por aqui, não conta com

astúcia, ou também, como suge-
re Vianna, que haja presságios
do surgimento de condições de
enterrarmos o “pior de nosso
passado”, mantido vivo pelos go-
vernos petistas. Mas, quem sabe,
devamos concluir, com ceticis-
mo, que o processo histórico no
Brasil, conduzido hegemonica-
mente pelas ações do PT, não se
faz sob a égide da razão...
JOSÉ TEIXEIRA NETO
zecatex@hotmail.com
São Paulo

COMUNICAÇÃO FEDERAL
Contestações

Em relação à matéria Aparato es-
tatal de notícias custa R$ 900 mi-
lhões (21/4, A6), a Petrobrás infor-
ma que tem 45 profissionais de
Comunicação Social atuando
em jornalismo empresarial na
área de comunicação institucio-
nal da empresa a um custo total
de aproximadamente R$ 11 mi-
lhões anuais. Tanto o número de
profissionais quanto o custo des-
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EUGÊNIO
BUCCI

Obrigatoriedade do
diploma de jornalistas
é prejudicial para a
qualidade da imprensa

É preciso retomar
integralmente a boa
proposta inicial
do ministro Mantega
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




