ADVOCACIA-GERAL

DA UNIÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Requerente:

Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Requerido:

Presidente da República

Relator:

Ministro Edson Fachin

N° 5553

li-ibutário, Cláusulas primeira e terceira do
Com'ênio ICMS n° 100/97 do Conselho Nacional de
Política Fazendária, Substâncias constal1/es da
Tabela de Incidência do Imposto sohre Prodll/os
Industrializados (IPI), aprovada por meio do Decreto
n° 7,660/2011, AXrotáxicos,
A concesstlo de
henefícios .fiscais em relaçt70 aos axro(óxicos niio
implica, por si sá, I'iolaç'tlo aos princípios
constitucionais protetil'Os do meio amhiente e da
saúde, A usência de (Ifi'onta li seletividade trihutária,
AJanifesta,'tlo pela improcedência
do pedido
.fimllulado pelo requerente,

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

O Advogado-Geral
I03, ~ 3°, da Constituição
respeitosamente,

da República, bem como na Lei nO 9.868/99,

manifestar-se

inconstitucional idade.

da União, tendo em vista o disposto no artigo

quanto

à

presente

ação

direta

vem,
de

1- DA AÇÃO DIRETA

Trata-se

de ação direta de inconstitucionalidade,

com pedido de

liminar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, tendo por objeto
(i) as cláusulas primeira e terceira do Convênio

100/97 do CONFAZ (Conselho

Nacional de Política Fazendária), publicado no Diário Oficial da União de 06 de
novembro de 1997; e (ii) dispositivos que especificam detemlinadas

substâncias

constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), aprovada por meio do Decreto nO7.660, de 23 de dezembro de 20 I I. da
Presidência da República. Eis, em destaque, o teor das normas impugnadas:

Convênio

nU 100/97:

"CllÍu.mla primeira - Fica reduzida em 60% (.,e,\"sentapar cento) a
hase de clÍlculo do ICMS I/l/S .mida,\' interestaduais dos se;:uinte"
produto,\':
I - inseticidas, fun;:icidas, formicida,\", herhicida,\', pamsiticidas,
gennicitilIs,
lIclIr;cit/{u,
IlClIlllticitill.\", raticidas.
des/o/hllllles,
de.\'seC{1I11e.\',
esplllhtlllles.
{u/esivos, eslilllu!tu/ores
e illihit/ores
de
crescil11cIll0
(reguladores).
,,{[cinas,
soros
e medicamentos.

produzido.\' para liSO na agricultura e na pecuária. inc/usil'C
inoculantes, \'edada a sua aplicaç{/o 'fuando dada ao produ/o
deslinaçiio ,/h'ersa:
( ... )

CllÍa,mla terceim - Ficam os E.\'t(ulose o Di,trito Fedeml autorizado,\'
li (,ol1ceder

às operar,;{jes

interntls COIII os produto .••
" relllc;oIUU/o.\' 11(1.\"

cllÍuslIltu IUlteriores, retluçtio

ICJWS, ohsermda,\"
henefício ...

(I.\'

c/li h,ue de cá/cu/o 011 biel1çt;O do

respectÍl'a" condiç,;es pam fruiç,;o

do

Decreto nU 7,660/201 I:
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Relata o autor que o Brasil é líder mundial
agrotóxicos

e que a utilização

de tais substâncias

em consumo

tem sido estimulada

de
pela

concessão de incentivos fiscais. Menciona, nesse contexto, o Convênio n° 100/97,
fimlado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONF AZ, que
reduz 60% (sessenta por cento) da base de cálculo do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias

e Prestação de Serviços - ICMS dos agrotóxicos

e autoriza os

Estados a concederem isenção total de referido tributo; e o Decreto nO7.660/20 lI.
que

isenta

os

Industrializados

agrotóxicos

da

incidência

do

Imposto

sobre

Produtos

- IPI.

Nesse contexto, sustenta o requerente que a concessão de referidos
benefícios fiscais à indústria de agrotóxicos
Constituição

Federal

I,

que consagram,

ofenderia os artigos 225 e 196 da

respectivamente,

o direito

ao melO

1 "Arl. /96. A saúde é direito de lodos e dewr do Estado. garantido mediame polí/icas sociais e econômicas lflle
\'isem à redução do risco dI! doença e de outros agnH'os e ao acesso unirersal e igualilúrio às ações e serviços

para sua pro/11oçcio, proleçüo
(

e recuperaçe;o.

... )
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ambiente ecologicamente
da seletividade

equilibrado e o direito à saúde; bem como o princípio

tributária, constante dos artigos 153, ~ 3°, inciso I e 155, ~ 2°,

inciso 111, da Carta2,

"para

Diante disso, o autor requer a concessão de medida cautelar

que seja declarada a inconstitucionalidade das cláusulas primeira e terceira do
Convênio 100/97 do CONFAZ, bem como dos itens impugnados e supracitados
da Tabela do Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 20]]" (fls. 38/39 da petição
inicial);

e, no mérito,

inconstitucionalidade

a procedência

do pedido para que seja declarada

dos referidos dispositivos.

o processo

foi distribuído ao Ministro Relator Edson Fachin, que,

nos termos do artigo 12 da Lei 9.868/99,
requerida,

bem como determinou

Procurador-Geral

a

solicitou informações

a oitiva do Advogado-Geral

à autoridade
da União e do

da República.

Em atendimento à solicitação, a Presidência da República defendeu
a constitucionalidade
indiscriminado

das

disposições

vergastadas.

Salientou

que

o uso

e excessivo de agrotóxicos, combatido com a devida fiscalização

pelos órgãos próprios, não toma inconstitucionais

os benefícios fiscais relativos

ao ICMS e ao IPI desses produtos, que objetivam assegurar o barateamento

dos

:/rl. ] ]j. Todos têm direi/o ao meio amhiente ec%gicamellle
equilihrado. bem de liSO comum do 1'01'0 e essencial
à sadia qualidade de l'icia, impondo-se ao Poder Púhlico e li co/eli\'idade () dewr de defendê-lo e preserl'lí-Io para
as presentes e ./ilfur"s geraçries ...
'''.In /53. (... )
(. .. )

.,,~.
3" - () imposto prel'isto no inciso n':
1- será seleJil'o. em.limçiio da essencl£1/idade

do protllllo;"

"Art. 155. (...)
( ... )

*2° - () imposto prel'islo no inciso /I alem/era ao seguinte:
(

... )

111- poderá ser se/e/h'o. f!m/imç£lo da essencialidade

das mercadorias

e dos ser\'iços;"
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preços dos alimentos. em benefício da população e em atenção ao princípio da
capacidade contributiva.

Destaca, por fim, que o estabelecimento

incentivos fiscais é reservado à discricionariedade

Na sequência,

de política de

do gestor público.

vIeram os autos para manifestação

do Advogado-

Geral da União.

li-MÉRITO

Como

visto,

inconstitucionalidade

pleiteia

o

requerente

sobre

7.660/2011.

declaração

Produtos

Industrializados

itens da Tabela de Incidência do
(IPI),

constante

do

Alega, em resumo, que a concessão de beneficios

ICMS em relação aos produtos genericamente
violaria os artigos 153,
Constituição

de

das cláusulas primeira (em parte) e terceira do Convênio

ICMS nO 100/97, bem como de detenninados
Imposto

a

designados

* 3°, inciso I; 155, * 2°, inciso

Decreto

nO

fiscais de IPI e

como agrotóxicos

1/1; 196 e 225, todos da

Federal.

Nos tennos do artigo 2° da Lei federal n° 7.802, de 11 de julho de
1989. consideram-se
químicos

agrotóxicos

ou biológicos,

armazenamento

os produtos e os agentes de processos físicos.

destinados

e beneficiamento

ao uso nos setores

de produtos

agrícolas,

de produção,

no

nas pastagens,

na

proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas
de ambientes
composição
vivos

urbanos,

hídricos

e industriais.

da flora ou da fauna, a fim de preservá-las

considerados

nocivos.

e

estimuladores

e inibidores de crescimento.

11"
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produtos

Também

substâncias
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empregados

são
como

e também

seja alterar

a

da ação danosa de seres

considerados
desfolhantes,

agrotóxicos

as

dessecantes,
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A respeito do comportamento

dos agrotóxicos depois de aplicados,

esclarece o sítio instítucional do Ministério do Meio Ambiente:

"O comportame/1/o do agrotóxico no amhiente é hasta/1/e complexo.
Quando lIlilizodo um agrotóxico. independente do modo de aplicaçtlo.
possui grande potencial de atingir .1'010 e as águos, principalmente

°

devido

(lOS "enIo.\'

e à água das

que

Cllll\Y1S.

pro/1lo\'em

li

derivo, a

la\'{/gem das .fálhas tratadas, a lixiviaçtlo e a erostlo. Além disso,
qualquer que seja o caminho do axro/óx;co no meio
inl'uriaw!/menle () homem é seu jJotencial recep/or.

ambiente.

A complexidade da al'aliaçâo do comportamento de um agrotóxico,
depoi,\' de aplicado. deve-se ti neee.\',\'jdadede se con.\'iderar (/ iJ?/llll!l1cia
dos agenles que aluam provocando .....
eu des/ocamenlo /isico e .\'lla
tran.rfármaçtlo quimica e hiológica. As suhstâncias s{!!i'em processos
.fisicos, ou quimicos ou hiológicos, 0.1' quais podem modificar as suas
propriedades

e h?/luenciar no seu comporlamen/o.

inclusive

com a

.fimllaçtlo de suhprodll1os com propriedades ahsollllame/1/e disti/1/as do
produto inicia! e cl~iosdanos ti saúde ou {lO meio Gmbienle também StlO
diferenciados ... ]

Nesse contexto, por certo não se ignora o potencial impacto lesivo
dos agrotóxicos no meio ambiente e na saúde da população, circunstância
mostra especialmente

relevante em razão da significativa

substâncias no modelo de desenvolvimento

que se

escala de uso de tais

agrícola do Brasil.

De fato, como dispõe o artigo 225 da Constituição

Federal de 1988,

"Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
filturas gerações ", cabendo especificamente
no

*

]0,

ao Poder Público, a teor do disposto

inciso V, do referido dispositivo constitucional,

"controlar a produção,

a comerciali=ação e o emprego de técnicas. métodos e substâncias que
comportem risco para

J

Texto disponivel

.ID/n"

(f

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente ".

em http://ww\v.mma.gov.br/seguranca-quimica/agrotoxicos.
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Por outro lado, o controle em relação ao uso de agrotóxicos também
tem por escopo a proteção da saúde, pois é direito de todos e dever do Estado
adotar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, nos
teml0S do artigo 196 da Constituição da República.

Nesse contexto, justamente em razão de sua significativa toxicidade,
é que a utilização dos agrotóxicos é extensa e detalhadamente

regulamentada

legislação brasileira, a fim de impedir o uso indiscriminado

de tais substâncias.

Cumpre destacar,

a propósito,

a já mencionada

Lei federal nO 7.802/89,

pela

que

"Dispõe sobre a pesquisa. a experimentaçào. a produçào. a embalagem e
rotulagem. o transporte. o arma::enamento. a comercia/i::ação. a propaganda
comercial. a uti/i::ação. a importação. a exportação. o destino final dos resíduos
e embalagens. o registro, a classificação. o controle. a inspeção e afiscali::ação
de agrotóxicos.
regulamentada

seus componentes

pelo Decreto nO4.074/02.

Depreende-se
produzidos,
previamente

e afins, e dá outras providências",

exportados,

de referida norma que os agrotóxicos,
importados,

registrados,

Ministério da Agricultura,

comercializados

em procedimento

e utilizados,

que envolve

Pecuária e Abastecimento,

para serem
devem ser

a participação

responsável

do

pela avaliação

da eficácia agronômica do defensivo; da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), responsável pela Classificação Toxicológica;

e do Instituto Brasileiro

do Meío Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que realiza a
Avaliação de Periculosidade

Ambiental da substância.

Confira-se, a propósito, o artigo 4° da Lei n° 7.802/89:
"Ar!. -/" As pessoas físicas e jllridicas 'file sejam presladoras de
serviços na aplicaç(io de agrotóxicos, SCU,\' componente,")'e (?/ins, OlllJUC
os produzam, importem, expor/em ou comercializem. ficam ohrigailas
a promOl'er os seus regi,litros no.\'árgtios competentes. do Estado ou do
AI)!

fi"
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Município, atendidas as diretrizes e exixências dos órX<lOS
federais
respollsâl'eis que atuam lUIS úreas da saúde. do meio amhiente e da

axricultura, "

Vale destacar, ainda, que o artigo 3°, ~ 6°, do mesmo diploma legal
proíbe o registro de agrotóxicos comprovadamente

danosos ao meio ambiente ou

à saúde pública. Veja-se:

"f 6

tJ

Fica proibido

() re~islro de agrotáxicos.

seus componenles

e

afins:
a) para os quais o Brasil lU/O di,\ponha de mêtodo,\' para desati\'llç<lo
de seus componcnles,
de modo a impedir que os Sell."i resíduos
remal1cscenle.\'

b) para

0.1'

provoquem

quais

lU/O

riscos (10 meio

amhiente

e

à saúde púhlica:

haja antídoto ou tratamento e.ficaz no Brasil:

c) que revelem características
leralogênicas,
carcinogél7icas
ou
/1llllagênicas. de acordo com os resultados atualizados de experit!l1cias

da comunidade científica:
d) que pl'Omquem distlÍrbios

hormonais,

reprodu/oro de acordo com procedimentos

danos

ao aparelho

e experiências

alualizadas

na comunidade científica:
e) que se rc\'elem mais perigosos

laboratório,

com animais,

para () homem do que os lesles de

tenham podido

demonstrar,

sexundo

critérios técnico,\' e cient(ficos aluuli=ac/os:
./) cl~i(Jscarac/eri\'/ic{l.\' causem dano.\' ao meio ambien/e ...

Feitas essas considerações
de benefícios

íniciais, cumpre ponderar que a concessão

fiscais em relação aos agrotóxicos

violação às nonnas constitucionais

não gera, por si só, qualquer

de proteção à saúde e ao meio ambiente.

Em verdade, eventual ofensa aos artigos 196 e 225 da Constituição
decorreria

do uso indiscriminado

e excessivo

de agrotóxicos

- este, sim,

desaconselhável

e combatido com a fiscalização ambiental e em defesa da saúde:

a má utilização

de tais produtos, entretanto,

impugnadas,

não é consequência

das normas

que se limitam a conceder redução da base de cálculo do ICMS e

isenção do IPI para os agrotóxicos.

.1/)/

n"

5553.
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Conforme atestam as informações

Presidenciais,

o deferimento

de

beneficio fiscal a favor dos agrotóxicos não favorece que o produtor de alimentos
utilize o defensivo agrícola em nível excessivo ou desaconselhável,
com a concessão dos já mencionados

pois, mesmo

beneficios fiscais, o preço desses insumos

pesa no custo da produção.

Nesse contexto, não há que se falar em ofensa aos artigos 196 e 225
da Calta da República.

Tampouco
seletividade

prospera

a alegação

de

afronta

ao

princípio

da

tributária, constante dos artigos 153, ~ 3°, Ínciso I (IPI) e 155, ~ 2°,

inciso III (ICMS).

Isso porque,
concessão

de benefícios

segundo

destacam

presidenciais,

dos Poderes Legislativo e Executivo na

de políticas fiscais e econômicas, tencionou justamente

produção alimentícia

a

fiscais do ICMS e do IPI em favor dos agrotóxicos,

dentro da margem de discricionariedade
implementação

as informações

nacional, a fim de proporcionar

alimentos

baratear a

em valor mais

acessível à grande maioria da população brasileira.

Constata-se, portanto, que, ao contrário do que pretende fazer crer o
autor, os beneficios

fiscais em questão

prestigiam

a seletividade

segundo a qual o tributo deve incidir progressivamente
essencialidade

tributária,

na razão inversa da

dos produtos.

Diante das considerações

expostas, verifica-se

que os dispositivos

impugnados pelo requerente estão em consonância com o Texto Constitucional.

ADln" 5553. Rei. .\/il1. 1~-dWJnFachin
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111 - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o Advogado-Geral
improcedência

do pedido formulado pelo requerente,

constitucionalidade
CONFAZ

da União manifesta-se

(Conselho

devendo ser declarada a

das cláusulas primeira e terceira do Convênio
Nacional

pela

de Política Fazendária),

100/97 do

bem como dos itens

constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(I PI), aprovada por meio do Decreto nO7.660, de 23 de dezembro de 20 I I, da
Presidência da República.

São essas, Excelentíssimo

Senhor Relator, as considerações

tidas por

oportunas, cuja juntada aos autos ora se requer.

Brasília, O>de agosto de 2016.

FÁBIO
Advoga

GRAeE MARJA FER~ES
MENDONÇA
Secretária-Gera tle Contencioso

A D/

/1"
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