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T omo a liberdade de, neste feriado, sugerir aos leitores
da coluna que assistam ao discurso feito três dias atrás
por Barack Obama na Filadélfia, Pennsilvanya. Está no
endereço www.youtube.com/barackobamadotcom

(“A more perfect union”). O pré-candidato do Partido Demo-
crata falou para tentar neutralizar os efeitos negativos da ex-
ploração de sermões racialmente incendiários, produzidos
pelo pastor negro da igreja que Obama freqüenta. Para
quem tem mais facilidade com o inglês lido do que com o fa-
lado, a íntegra do discurso está disponível no endereço
www.barackobama.com.

Espero que alguém faça rapidamente uma boa tradução
para o português. É uma peça indispensável para quem pro-
cura estar atento às transformações da comunicação políti-
ca na era da informação abundante e facilmente disponível.
Não é possível saber se Obama vai vencer a corrida presi-
dencial nos Estados Unidos. Nem se, ao menos, conseguirá a
indicação de seu partido para disputar contra o republicano
John McCain. As últimas pesquisas indicam que o vetor do
ódio racial, introduzido na campanha eleitoral pela outra
pré-candidata democrata, Hillary Clinton, está a fazer efeito.

Mas isso é o de menos. O alcance da fala de Obama na Fi-
ladélfia independe de quais serão os resultados eleitorais da
corrida à Casa Branca. Ele aponta para a mudança tenden-
cial de um paradigma da comunicação. Ele rompe com a
premissa segundo a qual, como diria um ex-ministro da Fa-
zenda do Brasil, afinal defenestrado, “o que é bom, a gente
mostra; o que é ruim, a gente esconde”. A verdade é que está
cada vez mais difícil para os políticos esconderem coisas de-
sagradáveis a respeito deles próprios.

Mesmo que os políticos possam contar temporariamente
com blindagens providenciais, esse tipo de proteção mostra-
se frágil diante da pulverização não apenas do acesso, mas da
possibilidade prática de produzir material informativo e dis-
tribuí-lo. Na era da informação abundante e disponível, pes-
soas públicas precisam
apresentar-se como são e
trabalhar (e rezar) para
que seus defeitos e fra-
quezas operem, parado-
xalmente, como alavan-
cas de liderança. 

Foi o que Obama ten-
tou fazer. Em resumo, ele
não renegou os elos que o
unem ao pastor incendiá-
rio. Procurou, sim, des-
vincular-se das opiniões
do religioso. Mas notou, e
esse foi o ponto central de
seu discurso, que 1) não
pode nem vai romper
com suas raízes pessoais
e familiares e que 2) se a
sociedade americana de-
seja enfrentar os perigos
estruturais que a ameaçam, não pode fazer de cada campa-
nha eleitoral um culto ao diversionismo, uma apologia da
divisão, uma conclamação à destruição do diferente. 

Impossível não fazer o paralelo com o Brasil. O Rio de Ja-
neiro sofre com uma epidemia de dengue. Diante do fato, as
autoridades federais parecem mais preocupadas em lançar
o problema na conta de um adversário político, o prefeito
César Maia (DEM), do que em encontrar uma saída compar-
tilhada para o problema. A estratégia do Planalto é ficar bem
longe do ônus. Já na esfera da educação, os responsáveis fe-
derais nos informam que daqui a duas décadas as crianças
brasileiras sairão da escola sabendo ler, escrever e fazer con-
tas. E, como os responsáveis pela área são politicamente
competentes, ninguém cobra que o cronograma seja, diga-
mos assim, acelerado. Até porque filho de político, empresá-
rio e jornalista não estuda mesmo em escola pública.

Talvez seja desse tipo de esperteza política que deva-
mos nos livrar. Eu admito, de todo modo, que a minha
abordagem possa ser considerada ingênua. Naive, como
diriam os americanos. Ou quixotismo. Pouco importa. Tal-
vez a coluna tenha sido escrita sob excessiva inspiração da
Páscoa cristã. A história da cristandade é um ótimo exem-
plo de que nem sempre o sucesso político imediato é ga-
rantia de que se está no bom caminho. Jesus Cristo pode
ser considerado alguém que à sua época foi politicamente
derrotado. Apesar disso, dos personagens envolvidos no
episódio que resultou na crucificação, ninguém produziu
idéias de maior permanência.

Sempre se poderá argumentar que Barack Obama che-
gou ao discurso da Filadélfia premido pelas circunstân-
cias. É possível. Mas, como fez notar em seu discurso, ele
poderia ter contornado o problema da intolerância racial,
esperado que o fato se diluísse na campanha. Poderia ter
se vitimizado. Seria a saída mais natural. Mas não o fez.
Como eu disse antes, nada garante que o gesto lhe trará
frutos políticos imediatos. Ainda assim, não há muita dú-
vida de que a ousadia já lhe abriu uma ampla avenida na
História dos Estados Unidos.
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A os 28 anos, o deputado federal Leo-
nardo Picciani (PMDB-RJ) ga-
nhou a missão de relatar na Câ-
mara as duas mais importantes

matérias do ano para o governo federal:
a reforma tributária e a mudança na
tramitação das medidas provisórias.
Com dois mandatos no currículo e a
pretensão de disputar, em 2014, um car-
go no Executivo, Picciani insiste em

contrariar o governo. Ele defende o fim
do mecanismo que faz as MPs tranca-
rem a pauta e quer que o Palácio do
Planalto use sua maioria no plenário
para votá-las. “Eu insisto que a fórmula
que propomos é mais eficiente que a do
governo”, argumenta.

O deputado está convencido também
de alterar um importante item da reforma
tributária, sob o argumento de que é in-
constitucional.Vai permitir que os estados
produtores de petróleo e energia cobrem
alíquota de 2% do ICMS, diferentemente

do que prevê o texto original. “Não estou
preocupado nem acho que estou contra-
riando. O governo, se puder, deixa como
está”, argumenta Picciani. A aparente re-
beldia do jovem parlamentar, amparada
pelo poder de pressão do PMDB, já surte
efeitos. Ele diz que conseguiu convencer o
ministro da Fazenda, Guido Mantega, a
taxar a produção de petróleo e energia.
Em troca, Picciani promete entregar o
texto na próxima terça.“É a reforma mais
rápida que passou na Comissão de Cons-
tituição e Justiça”, diz.

O senhor se considera 
privilegiado ou precoce?

Nem uma coisa nem outra.
Cheguei aqui como qualquer
deputado, mas não posso acei-
tar nenhuma discriminação
por ser jovem nem benefício
por isso. Ser do PMDB facilita,
é um benefício. É um grande
partido, portanto tem a possi-
bilidade de comandar a relato-
ria e a presidência das princi-
pais comissões e matérias. E
dentro do PMDB sempre me
portei de forma transparente.
Tenho uma posição clara de
ser contrário a nomeações de
cargos, que é uma prática que
o partido adota. 

Mas não teme contrariar o
governo ao defender que
medidas provisórias não
tranquem a pauta de 
votações? Ou não está
preocupado com o que o
governo pensa?

Não estou preocupado nem
acho que estou contrariando.
O governo, se puder, deixa co-
mo está. A regra é muito cômo-
da para qualquer governo. No
entanto, penso que esse siste-
ma se exauriu. Ele não é bom
porque impede o funciona-
mento do Legislativo e faz ca-
pengar a separação dos pode-
res, que é fundamental para o
regime democrático.

Quando o então presidente
da Câmara Aécio Neves
(atual governador de 
Minas Gerais) criou esse
mecanismo para as MPs,
vivia-se um momento 
diferente do de hoje?

Naquele momento, havia
uma crise de omissão do Con-
gresso. Não se votava as medi-
das provisórias e elas eram in-
cessantemente reeditadas. Era
danoso porque se criava uma
insegurança jurídica. Até hoje
há matérias daquela época
que não foram votadas e conti-
nuam vigorando como MP. 

Será possível encontrar
um meio-termo entre o
que o parlamento quer e o
que o governo deseja?

O que o governo quer é a
segurança de que as matérias
serão votadas. Nós estamos
dando essa segurança. Hoje a
medida provisória só entra na
pauta no 46º dia. Isso atrasa
demais a tramitação. Eu pro-
pus que (entre) no sexto dia,
mas alguns parlamentares
preferem que até o 10º dia a
MP fique na Comissão de
Constituição e Justiça. A partir
daí, ela será incluída no pri-
meiro item da pauta do plená-
rio. Se o governo possui maio-
ria, vota o primeiro item ou
impede que haja inversão da
pauta. Isso supera o que pro-
põem o deputado José Genoí-
no (PT-SP) e o ministro (das
Relações Institucionais) José
Múcio. Genoíno propõe que

haja um requerimento e, por
maioria absoluta, os membros
do parlamento decidam pelo
trancamento. Me parece que
essa defesa vem para embara-
lhar o quadro. Múcio quer que
a MP tranque automaticamen-
te e que o Congresso possa
destrancar pelo voto. Eu insis-
to que a fórmula que propo-
mos é mais eficiente que a do
governo. A MP vai ser votada
antes do final do prazo.

A reforma tributária que
está nas suas mãos é 
a possível ou é 
a necessária?

Ela é uma reforma com pon-
tos bastante positivos, como a
unificação de impostos, a dis-
tribuição mais equânime dos
recursos. O governo tem dito
que vai aumentar a arrecada-
ção e faz sentido. Não sei se te-
ria condição de a reforma ir
além. O pressuposto para que
ela ocorra é provar que não ha-
verá aumento da carga tributá-
ria e que os estados e municí-
pios não serão prejudicados. 

A sua missão é dizer 
quais são os pontos 
constitucionais e 
inconstitucionais 
da proposta…

O cerne da reforma é cons-
titucional. Temos alguns ajus-
tes, detalhes que identifiquei,
como a questão do petróleo.
Muita gente vai dizer que es-
tou defendendo o meu estado.
Também, mas não só por isso.

O que propõe a reforma: ho-
mogeneizar o sistema tributá-
rio. Para isso, adotam-se duas
medidas que são a unificação
do ICMS e a transferência da
tributação para o destino,
mantendo 2% da alíquota a ser
tributada na origem. Não se
justifica manter dois produtos
à exceção dessa regra. Os esta-
dos produtores de petróleo e
energia não podem ser trata-
dos de forma diferenciada. 

Será que São Paulo vai
aceitar facilmente sua 
proposta, já que foi um
paulista (José Serra, na
Constituinte) o pai 
da idéia?

Acho que sim. Sabemos que
o tratamento diferenciado não
é bom para a federação e que
São Paulo vai se transformar
num grande produtor de pe-
tróleo. É inevitável. O campo
de Tupi já foi descoberto. É
uma questão de tempo para os
investimentos serem feitos e
as operações começarem. 

Que outras alterações 
o senhor pretende fazer?

Propomos a criação de um
novo parágrafo, para tratar da
iniciativa legislativa. Vamos
corrigir para dizer que com-
pete a qualquer deputado e
senador definir o valor do
ICMS, por meio de lei ordiná-
ria. A proposta hoje dá a prer-
rogativa a um terço dos sena-
dores desde que representem
todos os estados. Além de ser

inconstitucional, é um retro-
cesso. Se aproxima do que ti-
nha no autoritarismo. 

Então por que o governo
manteve esses dois itens
que o senhor diz serem 
inconstitucionais?

Porque o projeto não foi fei-
to por constitucionalistas, foi
feito por técnicos da área eco-
nômica. Até compreendo que a
lógica do economista é a da
praticidade, da eficiência tribu-
tária. Por isso a proposta tem
que vir ao Congresso Nacional
e passar pelos filtros de consti-
tucionalidade. Provavelmente
se essas questões não forem
aqui aprovadas, serão deman-
dadas de decisão do Supremo
Tribunal Federal. E quando se
coloca a atribuição da Câmara
dos Deputados você já amacia.
Esse era um ponto que certa-
mente os deputados não esta-
riam a favor. Apresento o rela-
tório na próxima terça, em três
semanas. Acho que é a reforma
mais rápida da história que
passa pela CCJ. Não vejo como
o ministro Guido Mantega ou
os técnicos do ministério pos-
sam me convencer que os dois
pontos que citei sejam consti-
tucionais. Direito constitucio-
nal é o que estudei mais a fun-
do, é a matéria que conheço.
Não conheço de economia.
Não discuto se a proposta é boa
ou ruim, mas precisamos corri-
gir os mecanismos inconstitu-
cionais. Senão eles fazem do
outro lado da rua. 
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Peemedebista não teme contrariar as propostas do Planalto

Paulo H.Caravalho/CB - 19/3/08

O PROJETO DA 
TRIBUTÁRIA NÃO 

FOI FEITO POR
CONSTITUCIONALISTAS,

FOI FEITO POR
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