EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN, EMINENTE RELATOR DA
ADI 5553/DF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5553/DF
Autor: Partido Socialismo e Liberdade

A TERRA DE DIREITOS, associação civil sem fins lucrativos, pessoa
jurídica de direito privado, voltada para a defesa dos Direitos Humanos, inscrita no
CNPJ sob nº 05.145.844/0001- 44, com endereço à Rua Ébano Pereira, nº 44, sala 905,
Centro, Curitiba/PR, CEP 80410-240; a CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE
CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA, articulação da sociedade civil sem fins
lucrativos, sem personalidade jurídica, voltada à denúncia da utilização intensiva de
agrotóxicos e promoção da agroecologia, com plataforma virtual locada no sítio
eletrônico http://contraosagrotoxicos.org/; A FIAN BRASIL, associação civil sem fins
lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, voltada para a defesa do Direito
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas e direitos correlatos, inscrita no CNPJ
sob nº 04.187.331/0001- 33, com endereço à Edifício Venâncio IV, SDS, BL. Q, nº 44,
Sala 308, Brasília/DF CEP 70393-903; a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
AGROECOLOGIA, associação civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número
07.581.950/0001-04, com sede à Rua das Palmeiras, 90/parte, Botafogo CEP: 22.270070, Rio de Janeiro-RJ; vêm, devidamente representados por seus advogados infraassinados, respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 7º, §2º
da Lei 9.869/99, requerer

INGRESSO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE NOS AUTOS DA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5553

Proposta pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, tendo por objeto
a declaração de inconstitucionalidade as cláusulas 1ª e 3ª do Convênio 100/97 do
CONFAZ e os dispositivos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI), estabelecida via Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011,
pelos fundamentos jurídicos a seguir aduzidos.
I.

DA LEGITIMIDADE DAS ENTIDADES PARA FIGURAREM NA QUALIDADE
DE AMICUS CURIAE

A figura do Amicus Curiae, introduzida em nosso ordenamento pela Lei n.
9.869/99, em seu art. 7º, §2º, atendidos os requisitos de “relevância na matéria” e
“representatividades dos postulantes”, abre a possibilidade democrática de
participação, em processos de controle de constitucionalidade de leis e atos
normativos, de entidades que, em razão dos direitos de natureza difusa e coletiva que
visam tutelar, têm interesse jurídico em defender a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do ato normativo impugnado.
O Código de Processo Civil, no artigo 138 estabelece reitera o disposto na
Lei 9.869/99 e admite a figura do Amicus Curiae conforme a “relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia”.
Desse modo, permite-se que entidades interessadas possam participar do
processo, vez que o novo Código de Processo Civil foi instituído em um Estado
Democrático de Direito, e prestar informações, esclarecendo questões técnicas,
inclusive jurídicas, de forma a apresentar a esta Corte Constitucional as repercussões
decorrentes da eventual permanência em nosso ordenamento jurídico pátrio de
dispositivos eivados de inconstitucionalidade, como os dispositivos legais ora
impugnados. Vem assim a ser instrumento processual fundamental para a realização
do Estado Democrático de Direito, concretizando o princípio constitucional do
pluralismo democrático.
A figura do Amicus Curiae consiste, portanto, em intervenção de terceiros
com o condão de satisfazer uma prestação jurisdicional qualificada,
instrumentalizando com argumentos, demonstrativos, estudos técnicos e
posicionamentos coletivos que visam auferir um interesse tutelado.
Desta feita, admite-se que o Amicus Curiae seja pessoa natural ou jurídica
ou até mesmo que não detenha personalidade jurídica, mas que possa subsidiar a
formação de posicionamento dos magistrados ou ministros, a partir de posições não
necessariamente imparciais, mas que possam ser representativas ou alinhadas a
temáticas de atuação ou tutela da entidade interessada.
Este Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento que autoriza
a manifestação da sociedade civil em determinadas ações, democratizando e
qualificando o processo judicial. É o que aduz a ementa de julgamento da ADI
2130/SC:
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AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INTERVENÇÃO
PROCESSUAL DO AMICUS CURIAE. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.868/99 (ART.
7º, § 2º). SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ADMISSÃO DO AMICUS
CURIAE NO SISTEMA DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE
CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE ADMISSÃO DEFERIDO. No estatuto
que rege o sistema de controle normativo abstrato de constitucionalidade,
o ordenamento positivo brasileiro processualizou a figura do amicus curiae
(Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º), permitindo que terceiros - desde que
investidos de representatividade adequada - possam ser admitidos na
relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de
direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A admissão de
terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle
normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das
decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois
viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de
fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que
nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente
pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de
instituições que efetivamente representem os interesses gerais da
coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de
grupos, classes ou estratos sociais. (ADI 2130 MC, Relator: Min. CELSO
DE MELLO, julgado em 20/12/2000, publicado em DJ 02/02/2001 P 00145).

Na esteira deste entendimento, as entidades que subscrevem este pedido
visam, a partir do acúmulo e representatividade que possuem na temática a partir do
viés dos direitos humanos fundamentais e difusos, fornecer subsídios para o
julgamento da ADI 5553, que questiona a constitucionalidade da redução da base de
cálculo do ICMS de agrotóxicos e a Isenção total do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, estabelecida na TIPI pelo Decreto 7.660/2011 sobre
agrotóxicos.

I.i. DA LEGITIMIDADE DA TERRA DE DIREITOS
A Terra de Direitos é uma associação civil sem finalidade lucrativa,
fundada em 15 de junho de 2002, com sede em Curitiba - e atividades em Santarém,
Oeste do Pará, em Curitiba e no interior do Paraná, e em Brasília - e voltada para a
defesa dos Direitos Humanos. É constituída por advogados, pesquisadores de ciências
humanas e integrantes de diversos movimentos sociais, com atuação nacional e
internacional, cujo objetivo precípuo é o fortalecimento da luta dos movimentos
sociais nas seguintes linhas de ação: Direito à Terra e ao Território, Direito ao Meio
Ambiente, Direito ao Trabalho, Direito à Cidade e Direito à Vida.
Conforme revela seu Estatuto social, estão dentre os objetivos da Terra de
Direitos:
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(a) apoiar as entidades na preparação e divulgação, tanto no plano nacional
quanto no plano internacional, de denúncias de violações de Direitos
Humanos;
(b) contribuir para construção de espaços coletivos, para fortalecimento da
luta dos movimentos sociais pelos direitos humanos;
(...)
(h) propor ações coletivas para a defesa de direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos;
(m) estimular o aprofundamento da discussão internacional, nacional,
regional e local de questões voltadas ao direito à terra, água, trabalho,
moradia, no âmbito dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais e
ambientais;
(o) estimular o cumprimento dos tratados internacionais de defesa dos
direitos humanos.

Ao longo dos anos o trabalho da Terra de Direitos foi reconhecido também
por premiações importantes, como o Prêmio Defensores de Direitos Humanos –
categoria Dorothy Stang, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, e o Prêmio Luta
pela Terra, em comemoração aos 25 anos do MST, além de premiações recebidas por
membros da equipe, como o Prêmio Robert F. Kennedy de direitos humanos. Em
2011, o projeto de regularização fundiária “Direito e Cidadania”, coordenado pela
Terra de Direitos, recebeu premiação do Prêmio Innovare, que reconhece as boas
práticas dentro do campo jurídico.
Dentro do trabalho em Biodiversidade, Justiça Socioambiental e Soberania
Alimentar, a entidade trabalha pela construção da soberania alimentar associada à
sustentabilidade ambiental, em oposição à matriz produtiva e tecnológica
hegemônica e à expansão das monoculturas, que reproduzem a desigualdade social e
impactam a Biodiversidade.
Utilizando o marco dos direitos humanos econômicos, sociais, culturais e
ambientais; busca a garantia dos direitos dos agricultores e povos tradicionais à livre
utilização da biodiversidade e o fortalecimento de experiências e lutas pela Soberania
Alimentar, especialmente em face do impacto das novas tecnologias e da aplicação de
mecanismos de propriedade intelectual sobre a vida.
Dessa forma, em razão de seus deveres estatutários e de sua atuação
institucional, preenche a Terra de Direitos os requisitos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº
9.868/99 e do artigo 138 do Código de Processo Civil, especialmente em vista de,
conforme seu estatuto, ter a finalidade de atuar na proteção dos Direitos Econômicos,
Sociais, Culturais e Ambientais e ainda estimular o cumprimento dos tratados
internacionais de defesa dos Direitos Humanos.
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I.ii. DA LEGITIMIDADE DA CAMPANHA PERMANENTE NACIONAL CONTRA
OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
A Campanha Nacional Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida foi
lançada em 2011 como um resultado da articulação entre diversas organizações e
indivíduos, com o objetivo de explicitar as contradições e malefícios gerados pelo
modelo de produção calcado em insumos químicos, ao mesmo tempo em que lança
luz sobre a proposta de alternativa baseada na agroecologia.
A campanha consiste em uma extensa articulação de Movimentos Sociais
e Redes, a exemplo da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), da Articulação
Nacional de Agroecologia (ANA), da Comissão Pastoral da Terra (CPT), do Fórum
Brasileiro de Economia Solidária (FBES), do Conselho Indigenista Missionário (CIMI),
entre outras1; por escolas, universidades e Instituições de Pesquisa Nacional como a
ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva; a FIOCRUZ – Fundação Oswaldo
Cruz; e o INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, a UFFS –
Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro e outras2. Também conta com a composição de movimentos sindicais e
entidades de classe, a exemplo da CONTAG – Confederação Nacional do
Trabalhadores na Agricultura, da CUT – Central Única dos Trabalhadores, do
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), etc3; de Entidades, ONGs, Assessorias,
Associações, Cooperativas Nacionais como a ActionAid, a Cáritas Brasileira, a FASE –
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, Terra de Direitos, FIAN
1 CP – Consulta Popular; FBSSAN – Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar; LPJ

– Levante
Popular da Juventude; MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens; MMC – Movimento das
Mulheres Camponesas; MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores; MPP – Movimento dos
Pescadores e Pescadoras Artesanais; MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra; PJMP –
Pastoral da Juventude do Meio Popular; PJR – Pastoral da Juventude Rural; RADV – Rede de Alerta
Contra o Deserto Verde; RECID – Rede de Educação Cidadã; REGA – Rede de Grupos de Agroecologia
do Brasil; VIA Campesina.
2 EBDA – Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário (BA); EFA – Escola Família Agrícola de
Conceição de Ipanema (MG); EFA – Escola Família Agrícola de Veredinha (MG); GESTRU/UFMG –
Grupo de Estudos em Saúde e Trabalho Rural da Universidade Federal de Minas Gerais (MG);
GEPEC/FACED/UFBA – Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo (BA); GWATÁ/UEG –
Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo; LASAT (Laboratório de Saúde, Ambiente e Trabalho)
do CPqAM/Fiocruz-PE; LEPEL/FACED/UFBA – Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física &
Esporte e Lazer (BA); NAC – Núcleo de Agroecologia e Campesinato/UFVJM (MG); Núcleo Tramas –
UFC (CE); Soltec/UFRJ – Núcleo de Solidariedade Técnica (RJ); UNIVASF – Universidade Federal do
Vale do São Francisco; NESC – Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva/UFPR.
3 ASFOC – Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz; SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário Regional; ADERE-MG – Articulação dos Empregados Rurais
do Estado de Minas Gerais (MG); Associação dos Engenheiros Agrônomos da Bahia – AEABA (BA);
CRN9 – Conselho Regional de Nutricionistas da 9° Região (MG); FETAMG – Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (MG); FETQUIM-CUT – Federação dos
Trabalhadores Químicos da CUT no Estado de São Paulo (SP); SENGE-RJ – Sindicatos dos Engenheiros
(RJ); SEPE-RJ – Sindicato Estadual dos Profissionais em Educação (RJ); Sindicato dos Comerciantes de
Petrolina (PE); SindiPetro-RJ – Sindicato dos Petroleiros (RJ); SINTAGRO-BA – Sindicato dos
Trabalhadores nas Empresas Agrícolas da Bahia (BA); Sinttel – Sindicato dos Trabalhadores em
Telecomunicações de Minas Gerais (MG); STR – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirité (MG);
STR de Petrolina (PE); STTR – Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Miradouro
(MG).
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Brasil e outras4. Com Fóruns, articulações e grupos regionais relevantes5 e com
entidades estudantis nacionais como a ABEEF – Associação Brasileira dos Estudantes
de Engenharia Florestal, a DENEM – Direção Executiva Nacional dos Estudantes de
Medicina; a ENEBIO – Entidade Nacional de Estudantes de Biologia, a ENEN –
Executiva Nacional dos Estudantes de Nutrição e a FEAB – Federação dos Estudantes
de Agronomia do Brasil.
Isto é, tem respaldo e participação da sociedade civil em larga escala com
setores significativos de movimentos sociais e sindicais, entidades de classe, de
pesquisa e de assessoria. Ainda que a Campanha não possua personalidade jurídica e
ius postulandi, é legitimada a ingressar como Amicus Curiae pelo completo
alinhamento de atuação em relação à temática discutida na ADI 5553, sendo a questão
da liberação comercial, comercialização, utilização, incentivo ou restrição da
aplicação de agrotóxicos no país os eixos centrais enfrentados pela Campanha.
Do mesmo modo, o artigo 138 do Código de Processo Civil é flexível em
relação à exigência de personalidade jurídica para ingresso como Amicus Curiae,
exigindo apenas a representatividade adequada, aqui cumprida em termos de
postulação processual e de abrangência de organizações, entidades e fundações da
sociedade civil e da pesquisa nacional que compõem e respaldam a Campanha

4 ACT Promoção da

Saúde; APROMAC – Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte; AS-PTA
– Agricultura Familiar e Agroecologia; Fundação Rosa Luxemburgo; IDEC – Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor; Rede Social de Justiça e Direitos Humanos; Slow Food Brasil; Toxisphera
Associação de Saúde Ambiental.
5 AARJ – Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (RJ); AAT – Associação Agroecológica de
Teresópolis (RJ); ATR – Associação Advogados de Trabalhadores Rurais (BA); ACODEFAN – Associação
Comunitária de Desenvolvimento Educacional, Familiar e Agropecuário de Veredinha (MG); AMA –
Articulação Mineira de Agroecologia (MG); AMAU – Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana
de Belo Horizonte (MG); Associação das Rendeiras de José e Maria; Associação de Moradores de Água
Limpa – Simonésia (MG); Associação de Moradores e Amigos de Itinga (MG); CAA – Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas; CAT – Centro Agroecológico Tamanduá (MG); CAV – Centro
de Agricultura Alternativa Vicente Nica (MG); CEAS – Centro de Estudos e Ação Social (BA);
CEIFAR/ZM – Centro de Estudo Integração Formação e Assessoria Rural da Zona da Mata (MG); Centro
de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá (PE); CEPEDES – Centro de Estudos e Pesquisas para o
Desenvolvimento do Extremo Sul (BA); Comissão de Segurança Alimentar do Médio Piracicaba (MG);
CONSEA-MG – Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais; COOPAF –
Cooperativa de Produção (Muriaé/MG); CTA – Centro de Tecnologias Alternativas (MG); EITA –
Cooperativa Educação, Informação e Tecnologias para Autogestão; FAAP-BG – Fórum dos Atingidos
pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas Cercanias da Baía de Guanabara (RJ); FORMAD – Fórum
Mato-Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento (MT); Fórum Regional em Defesa da Vida e do
Meio Ambiente (MG); GAU – Grupo de Agroecologia de Umbuzeiro (BA); GIAS – Grupo de Intercâmbio
em Agricultura Sustentável de Mato Grosso (MT); Grupo Aranã de Agroecologia (MG); Fundo Dema
(Amazônia); Instituto Ideazul (ES); Instituto Kairós (SP); NEPPA – Núcleo de Estudos e Práticas em
Políticas Agrárias (BA); PACS – Políticas Alternativas para o Cone Sul (RJ); Radio Agência NP; Rede de
Educadores do Vale do São Francisco (BA/PE); Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (MG);
Rede Ecológica (RJ); SASOP – Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais (BA); Semeadores
Urbanos; Vicariato Social / Arquidiocese de Belo Horizonte (MG).
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Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida6 como legitimada a representar os
interesses de seus componentes na alta corte.

I.iii. DA LEGITIMIDADE DA FIAN BRASIL
A FIAN Brasil é a seção brasileira da FIAN Internacional. A Fian
Internacional é uma organização de Direitos Humanos, com status consultivo perante
a ONU, que trabalha há 30 anos em nível mundial pela realização do Direito Humano à
Alimentação e à Nutrição Adequadas (DHANA).
No Brasil, como organização nacional, a FIAN Brasil atua há 17 anos, com
membros em todas as regiões do país, tendo o papel central de assessorar
agricultores/as familiares, movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais e
outros grupos, como consumidores, com o objetivo de fortalecer as lutas sociais
destes sujeitos de direitos em prol da efetivação dos direitos humanos, em especial
do DHANA.
A missão da FIAN é contribuir para a realização do Direito Humano à
Alimentação e à Nutrição no Brasil considerando todas as etapas e dimensões do
processo alimentar: produção, comercialização, consumo e aproveitamento dos
alimentos, em termos de saúde e nutrição, por quem os consome. No conceito de
processo alimentar também se considera as causas que geram obstáculos ao DHANA
em cada uma de suas etapas, incluindo a criminalização de movimentos sociais que
lutam por este direito ou direitos correlatos, violência, discriminação, ausência ou
inadequação de políticas públicas, dentre outros.
A FIAN tem assento no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional e colabora, desde a sua criação, com a Comissão para o do Direito à
Alimentação Adequada do Conseho Nacional de Direitos Humanos. Além de participar
de redes internacionais e nacionais pela defesa do direito humano à alimentação e
nutrição adequadas a exemplo da Rede Mundial pelo Direito à Alimentação e Nutrição
e o Fórum Brasileiro por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.
Nos termos do Estatuto da FIAN Brasil são, dentre outros, objetivos da
organização:
(a) Promover o DHANA a partir de uma concepção integral e de sua relação
com a soberania alimentar, a nutrição, os direitos das mulheres e questões
de gênero, com a dimensão étnica e racial de violação de direitos e com os
temas relativos ao processo alimentar em toda a sua extensão;
(b) Promover e defender os direitos humanos, com especial atenção ao
DHANA, enfatizando seu caráter universal, indivisível e interdependente,
A plataforma virtual da
http://contraosagrotoxicos.org/
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pode

ser
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no

endereço

eletrônico:
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baseando-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como no
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 11),
seu protocolo facultativo e o Comentário Geral nº 12 adotado pelo Comitê
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU;
(e) Trabalhar na perspectiva da evolução da interpretação e na realização
progressiva do DHANA, lutando para garantir sua realização para as
gerações presentes e futuras;
(f) Exigir a promoção dos direitos humanos econômicos, sociais, culturais e
ambientais (DHESCA), bem como dos direitos humanos civis e políticos que
se relacionam com a exigibilidade daqueles primeiros.

I.iv. DA LEGITIMIDADE DA ABA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
AGROECOLOGIA
A ABA é uma associação técnico-científica e cultural, sem fins lucrativos, criada
em 2014, com sede no Rio de Janeiro – RJ e com atividades em todo território nacional.
Tais ações são direcionadas à construção do conhecimento agroecológico em seus
diversos níveis, sendo constituída por profissionais de diferentes áreas de
conhecimento, conforme seu quadro de membros e diretoria7, divididos em quatro
grupos de trabalho, sendo eles: GT de Gênero; GT de Agrotóxicos e Transgênicos; GT
da Construção do Conhecimento e GT Campesinato e Soberania Alimentar.
Acerca do tema em discussão e de seu estatuto, temos como objetivos
específicos da ABA-Agroecologia dentre outros:
Art. 3º - Dentre os objetivos da ABA-Agroecologia, estão os de:
I. Incorporar em seu quadro social todos aqueles que se dediquem à
Agroecologia e ciências afins;
(...)
V. pugnar pela proteção da biodiversidade, do solo e da água;
VI. despertar o interesse do público nas questões que dizem respeito
à Agroecologia;
VII. assessorar e aconselhar entidades oficiais ou particulares no que
concerne ao desenvolvimento de agroecossistemas sustentáveis;
VIII. manter fóruns permanentes sobre temas relevantes para o
fortalecimento da Agroecologia;
IX. consolidar o conhecimento agroecológico a partir de uma
abordagem interdisciplinar, sistêmica e participativa, com base no diálogo
de saberes.8

O GT de Agrotóxicos e Transgênicos trabalha com o objetivo de estimular a
divulgação dos conhecimentos acerca dos agrotóxicos e transgênicos, seus riscos,
efeitos, impactos sociais e ambientais, fortalecendo a oposição aos transgênicos e

7

Disponível em: <http://aba-agroecologia.org.br/wordpress/diretoria-2018-2019/>
Disponível em: <http://aba-agroecologia.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/estatuto-ABA2015.pdf>
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agrotóxicos através da divulgação de informações técnica - científicas e, a promoção
e participação de iniciativas que contribuam para divulgar os princípios da
Agroecologia.
Desde sua criação até hoje, a ABA-Agroecologia consolidou-se com a
publicação da Revista Brasileira de Agroecologia e o Congresso Brasileiro de
Agroecologia – CBA, que expande a cada edição em níveis de participação e
desenvolvimento científico em prol da agroecologia.
Ademais, a ABA-Agroecologia participa de importantes espaços de debate
público como a Comissão Nacional da Política de Agroecologia e Produção Orgânica
(Cnapo), Comissão Nacional de Sistemas Orgânicos de Produção; Fórum de
Agroecologia da Embrapa; Comitê de Agroecologia do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Rural (Condraf); Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio), além de ser membro parceira da Sociedad Científica Latinoamericana de
Agroecologia – SOCLA.
Sendo assim, por sua atuação social e institucional, cumpre a ABAAgroecologia os requisitos de representatividade adequada para ingressar como
Amicus Curiae e ter a devida legitimidade processual, conforme o artigo 138 do Código
de Processo Civil e artigo 7º, §2º da Lei nº 9.868/99.

II.

INTRODUÇÃO E OBJETO DA AÇÃO

A Ação Indireta de Inconstitucionalidade nº 5553 foi ajuizada pelo Partido
Socialismo e Liberdade em junho de 2016 e questiona a constitucionalidade das
Cláusulas 1ª e 3ª do Convênio nº 100/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária
– CONFAZ, a qual reduz 60% da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS dos agrotóxicos; e do Decreto 7.660/2011
que concede Isenção total do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI a vários
agrotóxicos estipulados na Tabela de Impostos sobre Produtos Industrializados
(TIPI)9.
Neste sentido, a ADI ajuizada objeta parcelas de atos normativos federais
que afrontam diretamente a Constituição Federal, em específico as condições
especiais de redução ou isenção de impostos à venenos agrícolas. Neste sentido, ataca
especificamente a interpretação regulamentar que identificou os agrotóxicos como
produtos essenciais e, portanto, seriam isentos ou teriam a base de cálculo reduzida

9 São eles:

Acetato de dinoseb, Aldrin, Benomil, Binapacril, Captafol, Clorfenvinós, Clorobenzilato, DDT,
Dinoseb, Endossulfan, Endrin, EPTC, Estreptomicina, Fosfamidona, Forato, Heptacloro, Lindano,
Metalaxil, Metamidofós, Monocrotofós, Oxitetraciclina, Paration, Pentaclorofenol e Ziram.
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em razão do princípio da seletividade previstos na Constituição Federal no artigo 153,
§ 3º, inciso I em relação ao IPI e no artigo 155, §2º, inciso III em relação ao ICMS.
No entanto, a caracterização de venenos agrícolas como produtos
essenciais a insumos que são comprovadamente danosos à saúde humana e animal,
ao meio ambiente e aos recursos naturais, implica violação direta a outros princípios
constitucionais e direitos fundamentais, especialmente ao Direito Fundamental ao
Meio Ambiente Equilibrado (artigo 225 da Constituição Federal); ao Direito
Fundamental à Saúde (artigo 196 da Constituição Federal); e aos Princípios da
Seletividade e da Essencialidade Tributária (artigo 153, §3º, inciso I e artigo 155, § 2º,
inciso III).
Tal consideração é, portanto, uma decisão política que favorece
determinadas parcelas de grupos econômicos e produtivos do país, especialmente
aos setores do agronegócio extensivo, com um altíssimo custo à coletividade e à
população brasileira de forma geral, ao patrimônio e ao erário público.

III.

O USO DE AGROTÓXICOS NO PAÍS

O Brasil desde 2008 é o campeão mundial no consumo de agrotóxicos,
ultrapassando a marca de 1 milhão de toneladas por ano. Entre os anos de 2005 e
2015 o mercado mundial de agrotóxicos teve um incremento de 93%, sendo que no
Brasil este aumento foi de 190%10. Esta alta está relacionada a vários fatores,
entre eles o estímulo ao consumo por meio da diminuição dos preços em
virtude da isenção de impostos sobre os agrotóxicos, o que é questionado nesta
Ação Direta de Inconstitucionalidade. O gráfico11 abaixo demonstra como a
produção agrícola e o uso de fertilizantes têm se mantido praticamente constante ao
longo da última década, enquanto o consumo de agrotóxicos apresentou um aumento
expressivo.

CARNEIRO, Fernando Ferreira et al. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos
na saúde. 2015, p.51. Disponível em:<http://abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/>.
11 CARNEIRO, Fernando Ferreira et al. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos
na saúde. 2015, p.55. Disponível em:<http://abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/>.
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A utilização ostensiva de agrotóxicos é resultado do modelo agrícola
hegemônico adotado no Brasil, marcado pela “Revolução Verde”, um processo de
ultramecanização e artificialização da agricultura em larga escala no país. Cuja base
consiste no uso intensivo do solo, no monocultivo, na aplicação de fertilizantes
sintéticos, no controle único de pragas com a utilização de agrotóxicos, na irrigação
do solo e na manipulação do genoma de plantas.12 Trata-se de um modelo agrícola
que tende a comprometer a produtividade futura em favor da alta produtividade
presente, com esgotamento precoce dos recursos naturais.
As estratégias das indústrias agropecuárias, a fim de manter e ampliar este
modelo agrícola, têm sido exercer influência, mediante lobby, sobre parlamentares e
gestores, para direcionar as leis e políticas de Estado a seu favor. No que concerne aos
agrotóxicos, um dos pilares da agricultura moderna, exemplo desta influência foi a
aprovação do Convênio nº 100/97 do CONFAZ e o Decreto 7.660/2011, objetos da
ADI 5553, os quais, respectivamente, reduz em 60% da base de cálculo do ICMS e
confere isenção total do IPI, para a utilização de agrotóxicos.
Outro exemplo de ações estatais voltadas a facilitar e ampliar o uso de
agrotóxicos na sociedade é o Projeto de Lei 3200/2015, o qual pretende revogar as
Leis 7802/1989 e a Lei 9974/2000, alterando completamente o sistema normativo
dos agrotóxicos no país. Entre as principais mudanças propostas pelo Projeto de Lei
estão a mudança da nomenclatura de agrotóxicos para “defensivos fitossanitários e
produtos de controle ambiental”, menção menos impactante e que pode amortizar a
compreensão dos efeitos reais danosos e perigosos destes produtos; a admissão de
um grau de risco aceitável em relação às características teratogênicas, carcinogênicas
GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 2 ed. Porto
Alegre: Ed. Universidade UFRGS, 2001, p. 33.
12
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ou mutagênicas ocasionados por agrotóxicos; e a criação de uma comissão especial
(CTNFito) com total poder para registrar e reavaliar os agrotóxicos no país, retirando
atribuições de órgãos da saúde (ANVISA) e meio ambiente (IBAMA).
Destaca-se que no Brasil o registro de agrotóxicos é ad eternum, haja vista
que inexiste procedimento de atualização dos registros, como no caso de
medicamentos, para os quais a concessão é revista a cada cinco anos. O custo para
registro no país também é muito baixo, equivalente a R$ 1.800 (mil e oitocentos reais)
por registro, enquanto nos EUA, por exemplo, o custo é de 600 mil dólares para cada
inscrição. Ademais, a ANVISA possui apenas 21 técnicos para proceder as avaliações
toxicológicas e registros. A agência de proteção ambiental americana, por exemplo,
apresenta 854 técnicos trabalhando nesta área.13
O resultado deste direcionamento, no sentido de diminuir os custos
e facilitar o uso sobre agrotóxicos, é uma política estatal liberal que favorece
setores produtivos específicos e onera o erário público, já que o próprio Estado
arca com altos prejuízos advindos do consumo massivo de agrotóxicos. É um
verdadeiro deslocamento de recursos públicos aos setores privados, de forma
obscura e implícita. Em verdade, tais prejuízos são socializados entre toda a
população, vez que além de receberem incentivos fiscais para a venda de
agrotóxicos, as indústrias raramente dispendem recursos com os danos
causados à saúde e ao meio ambiente. Importante ainda, destacar, que abrir
mão de receita pública em um momento que há congelamento de investimento
em gastos sociais por 20 anos (EC 95/2016), sob o pretexto de enfrentamento
de déficits, é uma afronta ao ordenamento jurídico brasileiro.
A tabela14 a seguir demonstra como em todas as etapas do processo
produtivo do agronegócio ocorrem impactos à saúde e ao meio ambiente:

CARNEIRO, Fernando Ferreira et al. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos
na saúde. 2015, p. 111. Disponível em:<http://abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/>.
14 CARNEIRO, Fernando Ferreira et al. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos
na saúde. 2015, p.113. Disponível em:<http://abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/>.
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A propósito transcreve-se trecho do informe final do Relator da
Organização das Nações Unidas (ONU) para o Direito Humano à Alimentação
Adequada sobre como agrotóxicos impactam o meio ambiente:
“6. O foco exclusivo no aumento da produção agrícola também teve
impactos ambientais severos. O pacote tecnológico da "Revolução Verde"
do século XX combinou o uso de variedades de plantas de alto rendimento
com irrigação aumentada, a mecanização da produção agrícola e o uso de
fertilizantes e pesticidas à base de nitrogênio. Graças ao apoio do Estado sob
a forma de subsídios e marketing, fatores efetivos no aumento dos volumes
de produção de grandes cereais (principalmente milho, trigo e arroz) e de
soja. A Revolução Verde foi uma tentativa de enfrentar o desafio, tal como
foi enquadrado na época: garantir que o aumento da produtividade agrícola
corresponda ao crescimento populacional e à transição alimentar facilitada
pelo aumento dos rendimentos. Isso levou, no entanto, a uma extensão das
monoculturas e, portanto, a uma perda significativa de agrobiodiversidade
e à erosão acelerada do solo. O uso excessivo de fertilizantes químicos
poluiu a água doce, aumentando seu teor de fósforo e levando a um fluxo de
fósforo para os oceanos, que se estima ter aumentado para
aproximadamente 10 milhões de toneladas por ano. A poluição da água do
fosfato e do nitrogênio é a principal causa da eutrofização, o aumento
induzido por humanos de processos naturais de fertilização que estimula o
crescimento de algas que absorvem o oxigênio dissolvido necessário para
sustentar as unidades populacionais de peixes” 15.

Em todo relatório é destacado os limites de atua modelo de produção e a
agroecologia é apontando como um modelo não só possível, mas como mais

15

A Fian Brasil é responsável pela tradução do documento. O texto original, disponível em inglês, francês
e espanhol, pode ser acessado no site das Nações Unidades: <
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-55_sp.doc>
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adequado, para garantia do direito à alimentação no mundo. O relatório é um convite
a uma mudança estrutural no atual sistema alimentar mundial.
As formas de exposição aos agrotóxicos podem ocorrer por via alimentar,
ocupacional e ambiental, como por exemplo pelo ar, água, chuva, solo, entre outros
meios. A partir da exposição é possível a ocorrência de intoxicações, manifestadas nas
formas aguda, subcrônica e crônica.
Os distúrbios agudos causados pela intoxicação por agrotóxicos, que se
caracterizam por ter início súbito e desenvolvimento rápido, geralmente se
manifestam por agravos dermatológicos, gastrointestinais e pulmonares. Os
distúrbios sub-crônicos se caracterizam por vários tipos de lesões, tais como a renal,
enquanto os crônicos se desenvolvem lentamente e têm longa duração, como os
agravos teratogênicos, mutagênicos e carcinogênicos.
Além disso, estima-se que no Brasil para cada US$ 1 gasto na compra
de agrotóxicos, US$ 1,28 são gerados de custos externos com o tratamento em
saúde decorrente de contaminação.16 A tabela17 a seguir demonstra os gastos, por
internação hospitalar no Sistema Único de Saúde, entre o período de 2013 e 2014, na
qual se pode constatar os altos valores referentes a patologias desenvolvidas a partir
da intoxicação por agrotóxicos, em suas formas agudas (envenenamento) e crônica
(neoplasias, malformações congênitas e anomalias cromossômicas).

Soares WL, Porto MFS. Uso de agrotóxicos e impactos econômicos sobre a saúde. Revista Saúde
Pública. 2012: 46(2):209-17.
17 PIGNATI, Wanderlei. Agrotóxicos e seus custos socioeconômicos na saúde, no ambiente e nos
alimentos, 2015. Audiência Pública na Câmara dos Deputados. PEC 491/2010 na Comissão Especial.
Disponível
em:<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoestemporarias/especiais/54a-legislatura/pec-491-10-proibe-imposto-sobre-insumos/audienciaspublicas/wanderley-pignati-15-07-14>.
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Estudos recentes demonstram ligação direta entre a exposição a
agrotóxicos e o desenvolvimento de patologias crônicas e agudas como as destacadas
na tabela. No Estado do Mato Grosso, um estudo18 realizado entre os anos de 2007 e
2012 constatou que os municípios que mais consomem agrotóxicos, quais sejam,
Sinop, Rondonópolis, Tangará da Serra e Barra do Garças, são os que apresentam as
maiores incidências de cânceres, malformações e intoxicações agudas em todo o
Estado.
Pesquisa19 realizada entre 1994 e 2014 no Paraná também apontou que a
região de Cascavel, a maior consumidora de agrotóxicos, é a que apresenta a maior
taxa de malformações congênitas do Estado. Ambos os estudos destacam a exposição
da população aos agrotóxicos como um problema de saúde pública expressivo.
Existem ainda vários exemplos de contaminações coletivas ocorridas no
Brasil nas quais houveram graves prejuízos à saúde e ao meio ambiente, tais como
nos casos de Paulínia (SP), Chapada do Apodi (CE) e Lucas do Rio Verde (MT). No
primeiro caso os trabalhadores da indústria Shell e a população ao entorno sofreram
sérios danos à saúde em virtude da liberação de tóxicos durante décadas, além de
resultar em grave contaminação ambiental do solo e lençol freático. Na Chapada do
Apodi o monocultivo de banana causou grave contaminação ambiental e impactos à
saúde da população, em virtude da pulverização aérea, causando a migração massiva
dos camponeses, os quais tiveram de deixar suas terras ou vendê-las por preços
irrisórios.
No caso do município de Lucas do Rio Verde as monoculturas de plantas
transgênicas com o uso desenfreado de agrotóxicos também resultaram em danos à
saúde e meio ambiente. As neoplasias, malformações congênitas e agravos
respiratórios aumentaram entre 40% e 102% nos últimos dez anos.
O Ministério da Saúde estima que no Brasil anualmente existam mais de
400.000 (quatrocentas mil) pessoas contaminadas por agrotóxicos, com 4.000
(quatro mil) mortes ao ano, contudo o país carece de dados sobre o número de
intoxicações. O Sistema Único de Saúde se vê apartado de estímulos técnicos,
financeiros e políticos para a implantação de vigilância da exposição de populações a
agrotóxicos, o que dificulta a existência de dados precisos. A Organização Mundial da
Saúde aponta que na maioria das situações a subnotificação é muito presente, de

PIGNATI, Wanderlei. Agrotóxicos e seus custos socioeconômicos na saúde, no ambiente e nos
alimentos, 2015. Audiência Pública na Câmara dos Deputados. PEC 491/2010 na Comissão Especial.
Disponível
em:<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoestemporarias/especiais/54a-legislatura/pec-491-10-proibe-imposto-sobre-insumos/audienciaspublicas/wanderley-pignati-15-07-14>.
19 DUTRA, Lidiane Silva; FERREIRA, Aldo Pacheco. Associação entre malformações congênitas e a
utilização
de
agrotóxicos
em
monoculturas
no
Paraná,
Brasil.
Disponível
em:<http://catve.com/arquivos/1503326826599af26a6bbb6.pdf>.
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modo que cada caso notificado de intoxicação por agrotóxicos, outros cinquenta não
o foram. 20
Isto posto, vê-se que o Estado se mostra austero para incentivar e
isentar a utilização de agrotóxicos no país, porém reduzido para monitorar e
combater os efeitos prejudiciais resultantes de seu uso, bem como
responsabilizar as indústrias produtoras de agroquímicos. Isto é, a população
socializa de modo desigual os prejuízos causados à saúde e ao meio ambiente em
virtude do uso massivo de agrotóxicos no país.

IV.

DOS
PRINCIPAIS
FUNDAMENTOS
MATERIAIS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS SOB O
ÂMBITO DOS DIREITOS HUMANOS

Como explicitado, a ADI nº 5553 objetiva sanar as inconstitucionalidades
por meio declaração do Supremo Tribunal Federal de atos editados pelo Poder
Executivo, visando equilibrar os poderes nacionais e garantir a eficácia e
cumprimento de direitos humanos fundamentais violados.
Como se contextualizou acima e como se destrinchará juridicamente a
seguir, os benefícios fiscais garantidos aos agrotóxicos no Brasil são desproporcionais
e atacam princípios constitucionais, mas especialmente implicam afronta aos direitos
fundamentais individuais, sociais, coletivos e difusos, em especial ao Meio Ambiente
Equilibrado (artigo 225 da Constituição Federal) e ao Direito Fundamental à Saúde
(artigo 196 da Constituição Federal).
É especialmente sob o aspecto dos direitos humanos fundamentais, que as
entidades e organizações sociais que ora pleiteiam a admissão como Amicus Curiae
nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade debruçam-se, sendo estes seus temas
prioritários de atuação e reivindicação social.
Neste sentido, entende-se aqui como direitos humanos os processos
institucionais e sociais que efetivem o acesso aos bens materiais e imateriais para
uma vida digna, a depender das configurações de cada povo ou país. Deste modo,
direitos humanos são processos, dinâmicas sociais de ações humanas para acesso aos
bens necessários para sobrevivência21.
No âmbito internacional são os principais marcos normativos a
Declaração Internacional dos Direitos do Homem de 1948, que abrange os direitos
CARNEIRO, Fernando Ferreira et al. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos
na saúde. 2015, p.126. Disponível em:<http://abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/>.
21 FLORES, Joaquin Herrera. A (re)invenção dos direitos humanos. Tradução de Carlos Roberto
Diogo Garcia; Antonio Graciano Suxberger; Jefferson Aparecido Dias. Florianópolis: Fundação Boiteux,
2009, p. 24-25.
20
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civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e cujo critério é a efetivação das
condições de produção e reprodução da vida, e a Declaração de Viena de 1993, a qual
abriu as interpretações para as multiplicidades culturais, religiosas, econômicas e
históricas de cada Estado-Nação22.
Assim, os direitos humanos devem ser entendidos em sua dimensão
econômica, social, cultural e ambiental (DHESCAs), e que no Brasil se positivam na
tradução legal em nosso maior diploma legal: a Constituição Federal de 1988. É
possível ainda, analisar os direitos humanos, caracterizados como direitos
fundamentais na legislação pátria a partir de dimensões subjetivas e objetivas.
Do ponto de vista subjetivo, os direitos humanos e fundamentais
destinam-se à satisfação de interesses, exercer poderes e exigir condutas e as
garantias constitucionais as “instituições, condições materiais ou procedimentos
colocados à disposição dos titulares de direitos para promovê-los ou resguardá-los”23.
Antes observados apenas a partir da lógica liberal ou individual, a concepção destes
direitos se ampliou, admitindo a concepção dos direitos fundamentais como
individuais, políticos, sociais, coletivos e difusos.
Para o Ministro Luís Roberto Barroso, não são, portanto, apenas os
direitos individuais cláusulas pétreas da constituição, mas todos os direitos
constitucionais que detenham fundamentalidade material24. Os direitos difusos ou
coletivos como são aspectos da proteção ambiental ou do acesso à água potável ou ar
respirável estão intrinsecamente relacionados ao direito fundamental à vida.
A garantia da efetivação dos direitos fundamentais também pode ser
exercida contra a violação desses direitos fundamentais, e mais quando essa violação
de direito fundamental se refere à ação estatal por meio de edição de ato normativo
que favorece a acumulação financeira privada em detrimento da saúde, do meio
ambiente e da arrecadação estatal para realização de políticas públicas sociais.
Quanto à dimensão objetiva, resulta do significado dos direitos humanos
fundamentais como princípios básicos da ordem constitucional, de modo que
participam da essência do Estado de Direito democrático, operando como limite do
poder e como diretriz para a sua ação. Em vistas de que as constituições democráticas
assumem um sistema de valores que os direitos fundamentais revelam e positivam,
tal fenômeno faz com que estes influenciem sobre todo o ordenamento jurídico,
vinculando a ação de todos os poderes constituídos.

FACHIN, Melina Girardi. Fundamentos dos Direitos Humanos: teoria e práxis na cultura da
tolerância. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 53.
23 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos
fundamentais e a construção do novo modelo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 199.
24 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos
fundamentais e a construção do novo modelo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 202.
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Conforme explicita Ingo Sarlet25, uma consequência dessa dimensão
objetiva está em ensejar um dever de proteção pelo Estado dos direitos humanos
fundamentais contra agressões dos próprios Poderes Públicos, provindas de
particulares ou de outros Estados, é o que denomina de reforço de efetividade. É a
partir dessas premissas constitucionais que se legitima a atuação desta Egrégia Corte
em sede de controle abstrato de constitucionalidade para a proteção do núcleo
essencial de direitos fundamentais contra violações advindas de regulações
normativas que sejam desproporcionais e facilitem danos à saúde da coletividade e à
contaminação ambiental, que desfiguram direitos fundamentais. É o que será
explicitado nos pontos a seguir.

a) Direito fundamental à saúde e à vida
O direito à vida é garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5º,
compreendido no campo dos direitos e garantias fundamentais como direito “guardachuva”, fundamento basilar dos direitos humanos econômicos, sociais, ambientais e
culturais, que não apenas é compreendido de forma retórica, mas como medida
imperativa aos direitos e deveres individuais e coletivos.
O direito à vida, nesta seara, não é apenas o “direito de permanecer vivo”,
mas a desfrutar de uma vida digna, com condições para a reprodução das
necessidades humanas de forma saudável e equilibrada.
O Ministro Alexandre de Moraes elucida a compreensão integral do direito
à vida conforme os ditames constitucionais brasileiros:
O direito humano fundamental à vida deve ser entendido como direito a um
nível de vida adequado com a condição humana, ou seja, direito à
alimentação, vestuário, assistência médica-odontológica, educação, cultura,
lazer e demais condições vitais. O Estado deverá garantir esse direito a um
nível de vida adequado com a condição humana respeitando os princípios
fundamentais da cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa; e, ainda, os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa
e solidária, garantindo o desenvolvimento nacional e erradicando-se a
pobreza e a marginalização, reduzindo, portanto, as desigualdades sociais e
regionais.26

O direito à saúde está sedimentado no artigo 6º como um direito social e
ainda relacionado como meio de alcance da ordem social, por meio da seguridade
social, como expõe o artigo 194. Já o artigo 196 estabelece o direito à saúde como
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009.
26 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2003, p. 63.
25

18

“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Como direito de todos é direito social, coletivo, mas também reconhecido
pelo STF como direito público subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, “que
conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obrigacional”27. Neste sentido
deve ser assegurado por políticas sociais e econômicas, com investimento estatal que
envolve prestação positiva e preventiva do poder público.
O Ministro Gilmar Mendes esclarece que o direito à saúde deve ser
garantido mediante políticas sociais e econômicas, o que envolve necessariamente a
alocação de recursos e formulações que implicam escolhas dos gestores28. Ocorre que
as ações preventivas foram indicadas como prioritárias no art. 198, II da CF, o que
significa a nível programático a vinculação de maiores investimentos em saúde no
que tange ao acesso de equipamentos públicos, saneamento básico e especialmente à
água potável e meio ambiente equilibrado.
Como se sabe a “exposição humana a agrotóxicos representa, portanto, um
problema de saúde pública”, segundo relatório do próprio Ministério da Saúde 29.
Somente “em 2013, a incidência de intoxicações exógenas por agrotóxicos no País foi
de 6,23 casos por 100 mil habitantes. No período de 2007 a 2014, houve um aumento
de 87%3 dos casos notificados, sendo que o total acumulado no período alcançou
68.873 casos”.
As intoxicações se distinguem entre crônicas e agudas, sendo que as
agudas se distinguem entre leves, moderadas e graves. As intoxicações agudas são
predominantes em trabalhadores rurais, camponeses, povos indígenas e
comunidades tradicionais, vez que decorrem após a exposição excessiva, podendo
acarretar em danos imediatos, com sintomas leves e intensos apresentados
normalmente em 24 horas após a contaminação. São essas intoxicações mais fáceis
de demonstração e percepção do nexo de causalidade entre o veneno agrícola, a
exposição e o dano. Inclusive é a partir das intoxicações agudas que se estabelecem
os principais custos ao Sistema Único de Saúde expostos no ponto anterior.
Já as intoxicações crônicas ocorrem após a exposição constante, cotidiana,
em doses menores de agrotóxicos, como é o caso do consumo, da aplicação (mesmo
com equipamentos de proteção), da ingestão em alimentos, da contaminação pelo ar
e pela água. Neste sentido, há inúmeros danos aos sistemas e órgãos do corpo
MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
saraiva, 2012, p. 696.
28 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
saraiva, 2012, p. 697.
29 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador.
Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos. Brasília, 2016,
p.
15.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agrotoxicos_otica_sistema_unico_saude_v1_t.1.pdf
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humano, em especial problemas imunológicos, hematológicos, hepáticos,
neurológicos, malformações congênitas e tumores. Como os resíduos e substâncias
dos agrotóxicos se acumulam e incidem no organismo de forma contínua e gradual,
há dificuldade de estabelecer o nexo de causalidade entre a causa e o efeito, ainda
mais quando há exposição a múltiplos produtos, situação comum na agricultura
brasileira30.
Abaixo se verifica alguns sintomas das intoxicações agudas e crônicas por
grupos de agrotóxicos inseticidas, fungicidas e herbicidas, elencados pela
Organização pan-Americana da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde:

Praga que
controla

Inseticidas

Grupo Químico

Sintomas de
Intoxicação Aguda

Sintomas de intoxicação
Crônica

Organofosforados e
carbamatos

Fraqueza, cólicas
abdominais, vômitos,
espasmos musculares e
convulsões
Náuseas, vômitos,
contrações musculares
involuntárias

Efeitos neurotóxicos
retardados, alterações
cromossomiais e
dermatites de contato
Lesões hepáticas,
arritmias cardíacas,
lesões renais e
neuropatias periféricas
Alergias, asma brônquica,
irritações nas mucosas,
hipersensibilidade

Organoclorados

Piretroides sintéticos

Irritações das
conjuntivas, espirros,
excitação, convulsões

Ditiocarbamatos

Tonteiras, vômitos,
tremores musculares,
dor de cabeça
Dificuldade respiratória,
hipertermia, convulsões
Perda de apetite, enjoo,
vômitos, fasciculação
muscular
Sangramento nasal,
fraqueza, desmaios,
conjuntivites

Fungicidas

Herbicidas

Fentalamidas
Dinitroferóis e
pentaciclorofeno
Fenoxiacéticos
Dipiridilos

Alergias respiratórias,
dermatites, doença de
Parkinson, cânceres
Teratogêneses
Cânceres (PCP-formação
de dioxinas), cloroacnes
Indução da produção de
enzimas hepáticas,
cânceres, teratogeneses
Lesões hepáticas,
dermatites de contato,
fibrose pulmonar
Fonte: OPAS/OMS (1996)31

Ademais, há inúmeras pesquisas já colacionadas aos autos e
posicionamentos técnicos fundamentados sobre o potencial altamente tóxico dessas
substâncias, incluindo a má-formação de fetos e viscerais, más-formações congênitas,
aberrações cromossômicas e mutagênicas em células reprodutivas, efeitos sobre os
órgãos reprodutivos e alterações endócrinas e hormonais, distúrbios

A Campanha Nacional contra os Agrotóxicos e Pela Vida disponibiliza tais dados no sítio eletrônico.
Disponível em: http://contraosagrotoxicos.org/base-de-conhecimento/
31
CARNEIRO, Fernando Ferreira et al. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos
agrotóxicos na saúde. 2015, p.59. Disponível em:<http://abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/>.
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neurocomportamentais, substâncias carcinogênicas32 e diminuição das atividades do
sistema imunológico33.
Os organofosforados e os carbamatos são extremamente neurotóxicos aos
vertebrados em geral, e “são inibidores da enzima acetilcolinesterase, que degrada o
mediador químico acetilcolina, sendo que a sua ausência levaria ao acúmulo de
acetilcolina e o organismo passaria a apresentar uma série de manifestações clínicas,
caracterizando um quadro de intoxicação aguda”, além de apresentarem estudos com
associações destas substâncias com alguns tipos de cânceres.
Os piretróides são “irritantes para os olhos e mucosas, causando tanto
alergias de pele como crises de asma brônquica”. Já os herbicidas, especialmente o 2,4
D e 2,4,5 T apresentaram alta incidência de carcinogênese em seres humanos, sendo
que a “longo prazo de produtos como 2,4 D podem levar à formação de pterígio, uma
fina membrana que cobre a córnea, diminuindo a atividade visual”. Os fungicidas,
especialmente os ditiocarbamatos “podem determinar parkinsonismo pela ação no
sistema nervoso central e, nos casos de exposição intensa, provocam dermatite,
faringite, bronquite e conjuntivite”34.
Os impactos da utilização de agrotóxicos à saúde humana e animal estão
suficientemente respaldos e demonstrados cientificamente pelos argumentos e
pesquisas mencionados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade pela Fundação
Oswaldo Cruz, pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, pelo Conselho Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional, pelo Greenpeace, pelo Instituto Nacional do
Câncer, pela Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor.
Ora, se os efeitos à saúde são extremamente danosos, a isenção fiscal aos
agrotóxicos apresenta-se como um benefício que viola frontalmente o direito à saúde.
Tanto em sua dimensão preventiva, ao liberar e incentivar a utilização massiva de
substâncias comprovadamente nocivas e também ao deixar de arrecadar tributos que
poderiam sem destinados a políticas públicas em saúde, especialmente no
financiamento do Sistema Único de Saúde.

Para aprofundamento na relação entre agrotóxicos e formação de câncer, ver: Cunha ML.
Mortalidade por câncer e a utilização de pesticidas no MT, FCMSC-SP, 2010; Curvo HRM. Agrotóxicos,
saúde ambiental e câncer no Mato Grosso, UFMT/ISC, 2012; Ueker ME. Agrotóxicos no MT e
malformações atendidas nos hosp Cuiabá, UFMT/ISC, 2012 Oliveira NP. malformações e agrotóxicos
no “interior” de Mato Grosso, UFMT/ISC, 2012 Stoppelli I. Câncer do Hosp A Camargo-Jaú pacientes X
moradia X agrotóx USP/SC, 2005; Rigotto R. Casos de câncer em Fortaleza X câncer no interior do
Ceará; UFC 2011; Silva JM. Câncer e uso de agrotóxicos no sudeste de Minas Gerais, UNICAMP; 2008.
33 CARNEIRO, Fernando Ferreira et al. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos
na saúde. 2015, p. 59-65. Disponível em:<http://abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/>.
34 SOARES, Wagner Lopes. Uso dos agrotóxicos e seus impactos à saúde e ao ambiente: uma
avaliação integrada entre a economia, a saúde pública, a ecologia e a agricultura. Tese apresentada com
vistas à obtenção do título de Doutor em Ciências na área de Saúde Pública e Meio Ambiente. Tese
(Doutorado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2010.
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Inclusive, as atribuições e competências do Sistema único de Saúde são
elencadas em âmbito constitucional e alinham-se completamente a iniciativas de
redução de substâncias químicas nocivas à saúde como são os agrotóxicos:
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de
interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem
como as de saúde do trabalhador;
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de
saneamento básico;
V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e
tecnológico e a inovação;
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de
seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo
humano;
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte,
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido
o do trabalho. (grifos nossos)

Contudo, a execução de tais disposições imprescinde de dotações
orçamentárias e de políticas financeiras condizentes com os princípios e dispositivos
constitucionais elencados, verdadeiros fundamentos de garantia dos direitos
humanos no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva:
É hora de garantir espaço na agenda política e financeira do SUS para
viabilizar a estruturação da vigilância, atenção e promoção da saúde
relacionada à questão dos agrotóxicos. A articulação intersetorial e a adoção
de políticas de incentivo à agroecologia articulada com a reforma agrária
para que o modelo químico-dependente seja alterado são, hoje, a base da
luta35.

b) Direito fundamental e humano ao meio ambiente equilibrado
A Constituição Federal de 1988, em consonância com a adequação
histórica internacional, os riscos e danos ambientais que decorrem da ofensiva
desenfreada por produtividade extensiva e incremento tecnológico de alto grau de
exploração ambiental, com possibilidade de esgotamento prematuro dos recursos

35

Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. 2015, p. 187.
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naturais, alterações climáticas e catástrofes ambientais, dedicou um capítulo inteiro
ao meio ambiente.
Contudo, o direito ao meio ambiente equilibrado não é abstrato ou
simplesmente conservacionista, mas deriva da interpretação da garantia de
condições ambientais que permitam ao ser humano, em suas gerações presentes e
futuras, a levar uma vida digna com bem-estar. Isto é, um direito humano a um bem
jurídico fundamental36, conforme dispõe a Declaração de Estocolmo sobre o Meio
Ambiente adotada pela Conferência das Nações Unidas em 1972.
O direito ao meio ambiente deve ser, portanto, interpretado em sua
abrangência individual, coletiva e difusa, sendo um “bem de uso comum do povo”, em
outros termos, um bem jurídico autônomo de interesse público, positivado na Carta
Magna, com núcleo essencial no artigo 225 e que, portanto, merece proteção especial
e tutela preventiva, reparatória e positiva do Estado.
Este Egrégio Tribunal inclusive já firmou precedente histórico, nos termos
do voto do Min. Celso de Mello, no MS 22.164, consagrando de forma ampla a defesa
dos bens naturais, ao reconhecer este direito como verdadeiro direito humano:
O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração
– constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro
do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa
de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade,
mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade
social. (...) os direitos de terceira geração, que materializam poderes de
titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais,
consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento
importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento
dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais
indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.
(STF, MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 30/10/1995, DJ
17/11/1995).

A partir desta compreensão, não se trata de observar o direito ao meio
ambiente equilibrado apartado do desenvolvimento econômico ou da necessidade
humana, mas considerar as possibilidades de um novo paradigma de
desenvolvimento, que valoriza a “diversidade cultural e a consolidação do processo
democrático no país, com ampla participação social na gestão ambiental”37, é o
denominado socioambientalismo. Isto é, além de se promover a preservação
ambiental da biodiversidade nacional deve contribuir para a sustentabilidade
humana, cultural e social.

36 MORATO LEITE,

José Rubens; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo
extrapatrimonial. Teoria e Prática. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2012, p. 86.
37 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica
e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 34.
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A doutrina do direito ambiental econômico traz uma distinção capaz de
enfrentar esse aparente conflito entre economia e preservação ambiental, ao
classificar a natureza, de um lado, como recurso e, de outro, como conjunto de
condições do bem-viver humano. Enquanto recurso, a natureza é o elemento
econômico primário do processo de produção de mercadorias e, portanto,
apropriável e disponível. Enquanto condição do bem-viver a natureza excede o seu
sentido mercadológico – sem necessariamente excluí-lo – para assumir a feição mais
ampla de base material e referência espiritual da existência humana, associada às
expressões constitucionais da sadia qualidade de vida e da dignidade humana, nos
termos do art. 225, caput, da Constituição brasileira, o que lhe confere o status de
direito fundamental e indisponível.
Contribuindo para uma identificação mínima do conteúdo do direito
fundamental ao meio ambiente, assim de seu “núcleo essencial”, próprio “limite dos
limites” a ser preservado em eventuais restrições a esse direito fundamental. José
Rubens Morato Leite caracteriza o que chama de “macrobem jurídico ambiental”:
Com efeito, dessa forma, visualiza-se o ambiente como um macrobem, que,
além de bem incorpóreo e imaterial, configura-se como bem de uso comum
do povo. Isso significa que o proprietário, seja ele público, seja particular,
não poderá dispor da qualidade do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, devido à previsão constitucional, considerando-o macrobem
cuja titularidade pertence a todos indistintamente. No que se refere à
atividade privada, deve-se considerar a qualidade do meio ambiente, pois o
constituinte diz que a atividade econômica deverá observar, entre outros, o
princípio da proteção ambiental, conforme já salientado, incluindo a
proteção do meio ambiente do trabalho38.

Neste sentido, o poder regulamentar do Poder Executivo tanto nas
matérias diretas ambientais como nas indiretas, como é o caso dos benefícios ou
isenções fiscais aos venenos agrícolas deve preservar o núcleo essencial do direito
fundamental garantido no art. 225 da Constituição Federal, constituído
essencialmente pela adequada proteção dos processos ecossistêmicos, recursos
naturais, da biodiversidade e das áreas territoriais especialmente protegidas. Em
vistas da natureza jurídica peculiar dos bens naturais e comuns, a sua utilização para
a sobrevivência material e imaterial humana, que legitima a imposição de restrições,
não pode ir ao ponto de colocá-la em estado de grave e irreparável risco, como é o
incentivo ativo do Estado brasileiro na utilização de insumos agroquímicos com alto
grau de contaminação insanável ao meio ambiente, ao envenenamento de espécies
animais e vegetais e à contaminação de rios e mananciais utilizados para consumo e
reprodução da vida da população brasileira.

LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes;
LEITE. Direito constitucional ambiental brasileiro. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 146.
38
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O que se impõe, portanto, é a aplicação do princípio do desenvolvimento
sustentável. Segundo o conhecido conceito presente no Relatório Bruntland (1987),
o qual serviu de base à Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Rio-92), é sustentável o desenvolvimento que “atenda as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras
atenderem também às suas”39.
Isto é, a coordenação entre a economia e a ecologia são perfeitamente
equilibráveis, sendo consagrados na Constituição Federal brasileira, tendo sido
recepcionado o mesmo enquanto norma orientadora da ordem econômica e da
proteção do meio ambiente (art. 170, VI, CF).
Neste sentido, é imperativo reafirmar o exposto pelo Ministro Celso de
Mello na ADI-MC 3.540, que com maestria esclarece a predominância da preservação
do meio ambiente e da vida em relação ao conflito com o desenvolvimento econômico,
que no caso em tela refere-se mais ao acúmulo privado de latifundiários do que de
desenvolvimento nacional.

Atento à circunstância de que existe um permanente estado de tensão
entre o imperativo de desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II), de um
lado, e a necessidade de preservação da integridade do meio ambiente
(CF, art. 225), de outro, torna-se essencial reconhecer que a superação
desse antagonismo, que opõe valores constitucionais relevantes, dependerá
da ponderação concreta, em cada caso corrente, dos interesses e direitos
postos em situação de conflito, em ordem a harmonizá-los e a impedir que
se aniquilem reciprocamente, tendo-se como vetor interpretativo, para
efeito da obtenção de mais um justo e perfeito equilíbrio entre as exigências
da economia e as da ecologia, o princípio do desenvolvimento sustentável,
tal como formulado nas conferências internacionais (a ‘Declaração do Rio
de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992’ p. ex.) (...).
Isso significa, portanto, Senhor Presidente, que a superação dos
antagonismos existentes entre princípios e valores constitucionais há de
resultar da utilização de critérios que permitam ao Poder Público (e,
portanto, aos magistrados e Tribunais), ponderar e avaliar, ‘hic et nunc’ em
função de determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta,
qual deva ser o direito a preponderar no caso, considerada a situação de
conflito ocorrente, desde que, no entanto – tal como adverte o magistério
da doutrina na análise da delicadíssima questão pertinente ao tema da
colisão de direitos (...) -, a utilização do método da ponderação de bens
e interesses não importe em esvaziamento do conteúdo essencial dos
direitos fundamentais, dentre os quais avulta, por sua significativa
importância o direito à preservação ambiental.
Essa asserção torna concreto, portanto, que a incolumidade do meio
ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais
39 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO.

Fundação Getúlio Vargas: Rio de Janeiro, 1991, p. 9.
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nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica,
ainda mais se se tiver presente – tal como adverte PAULO DE BESSA
ANTUNES (‘Direito Ambiental’, p. 63, item n. 2.1, 7ª ed., 2004, Lumen Juris)
– que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional
que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele
que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, V), que traduz
conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio
ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio
ambiente laboral, consoante ressalta o magistério doutrinário (JOSE
AFONSO DA SILVA, ‘Direito Ambiental Constitucional’, p. 21/24, itens ns. 2
e 3, 4ª ed., 2003, Malheiros).
Daí os instrumentos jurídicos – de caráter legal e de natureza
constitucional – que, previstos no ordenamento positivo, objetivam
viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem
as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria
inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultural, trabalho
e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao
patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou
natural.
(STF, ADI n. 3.540-MC /DF, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
julgado em 01/09/2005, DJ 03-02-2006 PP-00014 EMENT VOL-02219-03
PP-00565-568 - Grifos nossos)

O emblemático voto do Ministro Celso de Mello deixa evidente a
prevalência do desenvolvimento sustentável em caso concreto de conflito entre
princípios. Devendo, portanto, prevalecer o respeito à vida e a tutela ambiental como
forma de preservação da reprodução das futuras gerações.
Nesta seara também é importante resgatar a consideração fática e do
avanço de estudos técnicos e científicos que corroborem para chegar-se a uma
decisão acerca do conflito entre a tutela do meio ambiente e o desenvolvimento
econômico. Foi o que observou o Ministro Dias Toffoli em voto-vista na ADI 3937 (SP)
ao considerar a comercialização do Amianto extremamente danosa ao meio ambiente,
à saúde e ao trabalho, veja-se:

Tendo em vista tais pressupostos teóricos, entendo, no caso, que a Lei nº
9.055/1995 passou por um processo de inconstitucionalização, em razão da
alteração no substrato fático do presente caso. Isso porque as percepções
dos níveis de consenso e dissenso em torno da necessidade ou não do
banimento do amianto não são mais os mesmos observados quando da
edição da referida norma geral.
Se, antes, tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio
ambiente ocasionados pela utilização da crisotila, falando-se naquela
época na possibilidade do uso controlado dessa substância, hoje, o que
se observa é um consenso em torno da natureza altamente
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cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma
efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos
nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em
geral e da saúde do trabalhador40.

Ora, deste modo, a atualização dos estudos e a consultas aos especialistas
que conformam o amplo rol de documentos científicos acostados a esta ADI 5553
comprovam exacerbadamente os danos irreversíveis causados pelos agrotóxicos.
Mesmo sabendo do altíssimo grau de danos que acarretam ao meio
ambiente e à saúde, esta ADI 5553 não visa proibir a comercialização de agrotóxicos
no país, não é este seu objeto. O objeto que tratamos aqui é a incongruência do
incentivo fiscal e consequentemente de utilização produtiva a venenos
agrícolas comprovadamente danosos. Incentivos que acarretam em montantes
financeiros que o Estado brasileiro deixa de arrecadar e ainda é onerado ao
investir em gastos imensuráveis para recuperação ambiental e no Sistema
Único de Saúde, com as agressões à saúde da população brasileira que trabalha
com estes insumos e que os consome excessivamente, seja pelos produtos
agrícolas, industrializados ou mesmo na contaminação ambiental e das águas.
O verdadeiro equilíbrio de ambos os princípios, a partir da compreensão
em desenvolvimento sustentável, seria abolir os incentivos fiscais de isenção ou
diminuição de tributação dos agrotóxicos e a utilização destes recursos com políticas
públicas na agricultura, na saúde e na recuperação ambiental. Aliás, são as práticas
agroecológicas a síntese do desenvolvimento sustentável, com possibilidades reais de
produtividade, geração de empregos e rendas distributivas, produção e consumo de
alimentos saudáveis e com utilização responsável do meio ambiente equilibrado com
desenvolvimento econômico e humano.

c) Direito humano e fundamental à alimentação adequada e a Segurança
Alimentar e Nutricional
O direito humano à alimentação foi incorporado ao artigo 6º da
Constituição Federal como direito fundamental social, por meio da Emenda
Constitucional nº 64/2010. Assim, o Estado brasileiro rompeu com o paradigma
assistencialista destinado à alimentação, ao reconhecê-la enquanto direito
fundamental, assumindo a responsabilidade em adotar estratégias para efetivar a
segurança alimentar e nutricional.41

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.937, SÃO PAULO, Voto-Vista Ministro Dias Toffoli.
BEZERRA, ISLANDIA; ISAGUIRRE, Katya. Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e
Agroecologia: desafios e perspectivas teórico-prático. Cadernos de Agroecologia, v. 8, n. 2, 2013, p. 02.
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O direito fundamental à alimentação também está implícito no artigo 194,
o qual determina ações públicas para a garantia dos direitos relativos à saúde,
previdência social e assistência social, assim como no artigo 196, que eleva a saúde
enquanto “direito de todos e dever do Estado”.
Este direito ainda precisa ser lido em consonância com o
multiculturalismo reconhecido pela Constituição Federal de 1988. O
multiculturalismo se expressa pelo dever que o texto constitucional incumbiu ao
Estado de proteger o patrimônio histórico e cultural dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira42.
No artigo 216 estão definidos como patrimônio cultural todos os bens de
natureza material e imaterial que façam referência à identidade e memória dos
grupos formadores da sociedade brasileira, entre os quais se incluem “os modos de
criar, fazer e viver” (inciso II) e “os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” (inciso V).
Tratam-se, por assim dizer, de determinações constitucionais que exigem
a observância e respeito à identidade dos diferentes grupos sociais, o que se coaduna
perfeitamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º,
inciso III do texto constitucional, um dos pilares da República Federativa do Brasil e
do Estado Democrático de Direito.
Vê-se que o constituinte teve a preocupação em reconhecer a existência de
minorias nacionais e promover a proteção de suas singularidades étnicas. Assim o
conceito formal de igualdade, que dispensa tratamento iguais a todos sem considerar
situações concretas, foi substituído por um conceito material de igualdade, segundo
o qual o tratamento conferido, seja pela lei ou por meio de ações, se diferencia de
acordo com as especificidades de cada grupo social.43
Para Marés44, este multiculturalismo está baseado no reconhecimento e
no direito à diferença. Este elemento cultural deve incluir os hábitos alimentares
e os sistemas agrícolas tradicionais, o que abarca toda a agrobiodiversidade
manejada pelas populações tradicionais.
O Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais que, nos
termos já decididos por esta Suprema Corte, tem força supralegal, também prevê a
alimentação como direito fundamental.

PINHEIRO, Amanda Lima Gomes. A Proteção ao Direito Fundamental à Preservação da Cultura
Indígena à Luz da Constituição Federal e da Supralegalidade dos Tratados Internacionais de Direitos
Humanos. Revista de Gênero, Sexualidade e Direito, v. 1, n. 1, p. 185-205, 2015, p. 192.
43 Idem, p. 192.
44 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de; ARBOS, Kerlay Lizane. Constitucionalismo x
democracia: o multiculturalismo e as comunidades tradicionais.Revista da Faculdade de Direito da
UFG, v. 34, n. 01, 2011. Disponível em:< https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/view/9898>, p. 35.
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No plano infraconstitucional, como a grande estratégia do Estado
brasileiro para a efetivação do direito humano à alimentação, foi instituído o Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por meio da Lei de Segurança
Alimentar e Nutricional – LOSAN (nº 11.346/2006).
Tal lei assegura a alimentação enquanto “direito fundamental do ser
humano, inerente a dignidade da pessoa humana”, impondo ao poder público o dever
de elaborar políticas e ações de modo a garantir a segurança alimentar e nutricional
para toda a população45. Ela traz em seu bojo a seguinte definição:
A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica
e socialmente sustentáveis46.

A Lei também estabelece que a segurança alimentar implica, entre outras
ações, “a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos” e “a
garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos,
bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida
saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população”47.
A Lei prevê, ainda, a obrigação do Estado brasileiro de respeitar, proteger,
promover e prover o Direito a alimentação. Destacamos a obrigação de proteger que
implica a adoção de ações públicas que protejam as pessoas de todo e qualquer ato
que viole o direito alimentação, o que abrange a contaminação dos alimentos por
substâncias que ponham em risco a saúde de trabalhadores e trabalhadoras, bem
como consumidores e consumidoras de alimento.
Com vistas a regulamentar a Lei 11.346/2006, foi instituída a Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN, por meio da edição do
Decreto 7.272/2010. Enquanto diretrizes e objetivos, a Política se compromete a
fomentar sistemas agroalimentares sustentáveis, de base agroecológica48, e a
promover a segurança alimentar junto aos povos indígenas e comunidades
tradicionais, respeitando a diversidade cultural alimentar nacional49. A Política ainda
objetiva articular programas que promovam o direito humano à alimentação com
observância na “diversidades social, cultural, ambiental, étnico-racial, a equidade de
gênero e a orientação sexual”50.
Segundo o CONSEA, o incentivo à produção e ao consumo de alimentos
contaminados por agrotóxicos viola o direito à segurança alimentar e nutricional em
Art. 2º da Lei 11.346/2006.
Art. 3º da Lei 11.346/2006.
47 Art. 4º, inciso IV da Lei 11.346/2006.
48 Art. 3º, inciso II e art. 4º, inciso III.
49 Artigo 3º, inciso II e artigo 4º, inciso III.
50 Artigo 4º, inciso II.
45
46
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dois aspectos: o primeiro ao ingerir alimentos que acarretam doenças (tais como
cânceres, malformação congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais),
contradizendo “as práticas alimentares promotoras de saúde”, as quais se referem as
Conferências de SAN e ao art. 3º da LOSAN; já o segundo aspecto refere-se aos
impactos do veneno no meio ambiente, evidenciando outro pilar da segurança e da
soberania alimentar também previsto no art. 3º da LOSAN - a sustentabilidade
ambiental51.
Sendo assim, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar volta-se em
oposição ao consumo exacerbado de produtos industrializados, dos alimentos
contaminados pelos agrotóxicos e transgênicos e na “homogeneização da cultura
alimentar que afetam a qualidade de vida das populações”. De acordo com o CONSEA,
“assiste-se ao vertiginoso aumento da incidência de doenças crônicas não
transmissíveis, derivadas do consumo de água e de alimentos contaminados ou de
baixa qualidade nutricional”52. Ademais, como exposto abaixo, o Estado deve assumir
postura ativa na promoção da saúde e da alimentação adequada, correlacionando
ambos de forma que predominem aos interesses exclusivamente mercadológicos.
Entendemos que deve fazer parte dos objetivos superiores do Estado
Brasileiro promover a saúde pública por meio da garantia do acesso a uma
alimentação saudável, sem excessos de sal, açúcar e gorduras, livre de
agrotóxicos, transgênicos e quaisquer outros resíduos químicos. Diante
disso, a saúde pública deve ser conduzida acima de quaisquer outros
interesses de mercado. Por essa razão, este Conselho entende que o setor
produtivo deve ser regulado pelo Estado de modo a oferecer alimentos que
respeitem e promovam a saúde. O Estado Brasileiro precisa se fortalecer
para proteger a primazia da saúde da população sobre quaisquer
outros interesses do mercado. Diante disso, é importante definir
parâmetros e critérios para a relação entre os setores público e privado nas
ações de promoção da alimentação saudável. (Exposição de Motivos nº
011/2011/Consea, páginas 02, grifos nossos)

D) O princípio da Essencialidade e da Seletividade Tributária
O princípio da seletividade e da essencialidade tributária são
estabelecidos na Constituição Federal, especialmente no artigo 153, § 3º, inciso I em
relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e no artigo 155, §2º, inciso
III em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Tais princípios supramencionados estão intimamente interligados com
o princípio da capacidade contributiva, que corresponde à tributação conforme o

CONSEA. Os impactos dos agrotóxicos na Segurança Alimentar e Nutricional: contribuições do
CONSEA. Disponível em: http://antigo.contraosagrotoxicos.org/index.php/materiais/relatorios/osimpactos-dos-agrotoxicos-na-seguranca-alimentar-e-nutricional-contribuicoes-do-consea/detail.
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potencial econômico dos contribuintes53, isto é, há a possibilidade do legislador
minimizar ou excluir a incidência tributária sobre produtos, mercadorias ou serviços
com base em sua essencialidade. A essencialidade é caracterizada com base nas
necessidades da população brasileira. Assim, “quanto maior a importância social do
bem consumido, menor será a carga tributária incidente sobre eles”54.
A essencialidade é, portanto, vinculada à determinação sobre quais
produtos são essenciais em relação a coletividade social, devendo ser utilizada pelo
legislador para propiciar menor tributação dos produtos necessários a uma vida
digna comum. Acompanhando a essencialidade, o princípio da seletividade permite
ainda uma seleção de maior ou menor utilidade social, com possibilidade de
tributação de produtos com diferentes alíquotas de acordo critérios.
Tais princípios visam equalizar minimamente um sistema que apesar de
tributar a propriedade e a renda, é voltado para tributar mais significativamente o
consumo, por meio de exceções na incidência da alíquota de impostos tais quais estes
que aqui figuram (IPI e ICMS). Sendo assim, a seletividade a que se refere a
essencialidade de produtos básicos do consumo da população brasileira, entre os
diferentes estratos sociais de renda, é uma forma de não onerar em demasiado o
acesso aos bens básicos de consumo. O paradoxo se instala quando há subversão de
tal princípio colacionado à redução das desigualdades sociais e regionais brasileiras,
para a promoção de lucros e facilidades a determinados setores produtivos
brasileiros em detrimento da saúde pública e da biodiversidade nacional.
Deste modo, os critérios para o estabelecimento de benefícios fiscais não
podem ser simplesmente arbitrários ou a atender interesses exclusivamente de
mercado ou de agentes privados, deve estar num contexto de percepção ampla de
garantia de qualidade de vida ou do mínimo existencial pelo consumo da população.
Nesse sentido, a inconstitucionalidade das Cláusulas 1ª e 3ª do Convênio
nº 100/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e do Decreto
7.660/2011, é explícita, pois considerar agrotóxicos como essenciais, reduzindo o
ICMS em 60% e isentando os agrotóxicos do IPI, produtos estes que são
comprovadamente danosos a saúde humana, ao meio ambiente em seu todo, afronta
diretamente dispositivos constitucionais de direitos fundamentais à vida.
Desta forma, constituiu-se uma realidade em que há favorecimento de
setores com interesses econômicos escancarados pela legislação tributária em
detrimento da biodiversidade nacional e da coletividade humana, que além de
consumir alimentos contaminados e correndo risco de desenvolver inúmeras
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enfermidades, arcam com o maior preço de todo esse ciclo econômico-produtivo,
alimentando a desigualdade que se preza diminuir.
Isto é, edificou-se uma incongruência de oneração ao Estado e à população.
Ao mesmo tempo em que se imputa a alíquota zero do IPI para agrotóxicos ou reduzse a incidência de 60% de ICMS, incentiva-se a utilização de produtos que acarretam
danos imensuráveis materiais e imateriais individuais, coletivos e públicos. Deixa-se
de arrecadar e investir em políticas públicas ou sociais ao mesmo tempo em que o
Estado arca com um montante exacerbado em reparações ambientais e à saúde.
Frisa-se que há a previsão de que somente em tratamentos em saúde
decorrentes de contaminação por agroquímicos o país gasta US$ 1,28 para cada US$
1 utilizado na compra de agrotóxicos55. Neste montante não estão contabilizados os
danos em relação à reparação ambiental, à perda da biodiversidade nacional (como é
o caso do extermínio de insetos polinizadores, por exemplo) e nem o prejuízo privado
de inúmeros agricultores que têm suas plantações ou cultivos contaminados com
venenos agrícolas disseminados pelo ar, pelo solo e pela água.
Esta lógica reversa, além de inconstitucional, necessita ser alterada, de
forma a alinhar os benefícios fiscais aos princípios da essencialidade e seletividade
com base no respeito aos direitos fundamentais humanos e ao princípio do
desenvolvimento sustentável.
Inclusive, há a inclinação do legislador e do poder executivo de elevar as
alíquotas para produtos que devem ser desincentivados do consumo nacional, como
é o caso das altas alíquotas determinadas na TIPI para bebidas alcoólicas e cigarros
ou de incidência razoável aos refrigerantes, refrescos artificiais e chocolates.
Ainda que haja o debate se a elevação das alíquotas das tributações
ou a extinção dos benefícios fiscais reduziria ou não o consumo das mesmas,
como é o caso das mercadorias supracitadas, ao menos o Estado elevaria a
arrecadação para minimamente reparar danos, elevar a fiscalização ou investir
em políticas públicas de transição produtiva para manejos agrícolas mais
sustentáveis e mais integrados às necessidades humanas e ao meio ambiente.
Ao revés de se isentar somente os alimentos básicos finais agrícolas, se
incentiva um manejo extremamente tóxico e insustentável a longo prazo.
Há que se reiterar, ademais, os argumentos consistentes e fundamentados
pela Procuradoria-Geral da República, na figura da ilustríssima Procuradora-Geral
Raquel Dodge, acerca da afronta ao princípio ambiental do poluidor-pagador com
as políticas tributárias nacionais. Este estabelece que aquele que causa dano ao
meio ambiente é impelido a repará-la, sendo sedimentado na Lei 6.938/81, ao
apontar como uma das finalidades da Política Nacional do Meio Ambiente “a
55Soares
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imposição ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com
fins econômicos e da imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar
e/ou indenizar os danos causados”.
Tal princípio também está presente na própria ordem constitucional, no
artigo 225, § 3º, que elucida que “as atividades e condutas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
Segundo o parecer do MPF/PGR acostado a esses autos, “ao fomentar a
intensificação do uso de agrotóxicos, o Estado descumpre importante tarefa de
extração constitucional, referente à preservação do meio ambiente e afronta
diretamente a melhor compreensão do princípio constitucional do poluidorpagador”. Isto é, as políticas de benefício fiscal invertem brutalmente a raiz de tal
princípio.
Outra questão a ser suscitada é que não há fundamentação oficializada
para que tais produtos tenham benefícios fiscais, é o que se depreende da
manifestação do Ministério da Fazenda nestes autos, após requerimento do Ministro
Relator Edson Fachin, mediante o Ofício SEI nº 1/2017/COGCR/ POLAG/GABIN/SPEMF com trechos destacados colacionados abaixo:
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Reitera-se: conforme os trechos destacados acima informados pelo
próprio Ministério da Fazenda brasileiro, não há justificativa documentada
sobre as razões dos benefícios fiscais destinados aos agrotóxicos no país, senão
uma simples linha que trata do barateamento da cesta básica. Ocorre que nenhum
estudo que explicite essa relação entre o preço dos alimentos e o deferimento de
benesses tributárias aos insumos químicos agrícolas é referenciado na decisão. O que
desvela seu caráter político e não baseado nos princípios constitucionais que regem
o país, sejam os direitos fundamentais ou o desenvolvimento nacional.
Ademais, as culturas que mais utilizam agrotóxicos no país atualmente não
conformam a base da alimentação da população brasileira e nem estão entre os
principais produtos da cesta básica. São culturas agrícolas predominantemente
voltadas à exportação. A soja e o milho, por exemplo, são as bases de rações animais
e óleos, e, a cana-de-açúcar é utilizada especialmente aos biocombustíveis.

A soja utilizou 40% do volume total entre herbicidas, inseticidas, fungicidas,
acaricidas e outros (adjuvantes, surfactantes e reguladores). Em seguida
estão o milho com 15%, a cana e o algodão com 10%, depois os cítricos com
7%, o café com 3%, o trigo (3%), o arroz (3%), o feijão (2%), a pastagem
(1%), a batata (1%), o tomate (1%), a maçã (0,5%), a banana (0,2%), e as
demais culturas consumiram 3,3% do total de 852,8 milhões de litros de
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agrotóxicos pulverizados nessas lavouras em 2011, segundo o Sindag
(2009; 2011) e projeção do MAPA (2010) 56.

Desta forma, é explícita a não observância dos princípios da seletividade e
essencialidade, vez que são produtos claramente não essenciais. Uma questão é
conceder benefícios fiscais aos alimentos em sua comercialização final ou produtos e
maquinários que facilitem práticas agrícolas sem agredir desproporcionalmente à
saúde e ao meio ambiente.
Como visto, as políticas de benefícios fiscais são necessárias para garantir
a existência digna e o acesso a serviços e produtos necessários para o povo brasileiro,
tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a incidência
de alíquotas exacerbadas para serviços de telecomunicações e energia elétrica:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DE SELETIVIDADE. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não
obstante a possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas,
tem-se que a capacidade tributária do contribuinte impõe a
observância do princípio da seletividade como medida obrigatória,
evitando-se, mediante a aferição feita pelo método da comparação, a
incidência de alíquotas exorbitantes em serviços essenciais. II – No
caso em exame, o órgão especial do Tribunal de origem declarou a
inconstitucionalidade da legislação estadual que fixou em 25% a alíquota
sobre os serviços de energia elétrica e de telecomunicações – serviços
essenciais – porque o legislador ordinário não teria observado os princípios
da essencialidade e da seletividade, haja vista que estipulou alíquotas
menores para produtos supérfluos. III – Estabelecida essa premissa,
somente a partir do reexame do método comparativo adotado e da
interpretação da legislação ordinária, poder-se-ia chegar à conclusão em
sentido contrário àquela adotada pelo Tribunal a quo. IV – Agravo
regimental a que se nega provimento.
(RE 634457 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 05/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG
14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014)

Toda a população necessita como serviços que garantem o mínimo
existencial de energia e comunicação, que são completamente distintos dos
agrotóxicos. Os alimentos podem e devem ser produzidos sem venenos, como será
demonstrado no próximo item. Ocorre que é preciso de investimento e incentivo
CARNEIRO, Fernando Ferreira et al. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos
na saúde. 2015, p.53. Disponível em:<http://abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/>.
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público, especialmente por meio de créditos, políticas, pesquisas, o que poderia
também ser fomentado com os recursos que o Estado deixa de arrecadar com a
isenção ou redução fiscal de agrotóxicos.
Assim, desenvolver-se-ia uma construção lenta e transitória de uma
realidade que propiciaria ao legislador, às empresas, aos agricultores, e aos
consumidores novos modelos de produção agrícola mais autônomos, e
consequentemente, o acesso a alimentos saudáveis, com qualidade e preço justo, além
de conservar o meio ambiente e a biodiversidade, bem difuso de toda coletividade.

V.

DO ESTADO LIBERAL AO ESTADO SOCIAL: PROMOÇÃO DE POLÍTICAS
AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS

As populações que habitam o meio rural são as mais prejudicadas pelos
efeitos nocivos do uso desenfreado de agroquímicos no país. Elas compõem uma rica
diversidade étnica e cultural e vivem, no mais das vezes, em interação com os
ecossistemas desenvolvendo modelos de agriculturas tradicionais. Estes modelos
agrícolas são dotados de conhecimentos ecológicos sofisticados, desenvolvidos pela
pelas seculares experiências adquiridas e transmitidas entre gerações. O fato de se
mostrarem produtivos é uma forte evidência de estabilidade ecológica e social.57
Tais modelos agrícolas tradicionais, os quais deram base para o modo de
produção agroecológico, trabalham com uma variedade de cultivos geneticamente
heterogêneos, com o aproveitamento de todas as áreas de terras, com exigência
financeira baixa, sem resultar em impacto ambiental negativo e risco à saúde.58 São
muitas as políticas nacionais voltadas ao incentivo da permanência e
desenvolvimento dos modos de produção tradicionais e agroecológicos, a principal
delas é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PNAPO.
A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, instituída pelo
Decreto 7.794/2012 tem como grande escopo a adequação e promoção de políticas e
ações em geral para a transição agroecológica, “contribuindo para o desenvolvimento
sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso sustentável dos
recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis”.59
Esta política deve ser executada pela União, em regime de cooperação dos
Estados, Distrito Federal e Município, além de envolver organizações da sociedade
civil60. Como instâncias gestoras a PNAPO é constituída pela Comissão Nacional de
ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5ed. Editora da
UFRS, 2004, p. 33.
58 ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5ed. Editora da
UFRS, 2004, p. 33.
59 Art. 1º do Decreto 7.794/2012.
60 Art. 1º, parágrafo único do Decreto 7.794/2012.
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Agroecologia e Produção Orgânica - CNAPO e pela Câmara Interministerial de
Agroecologia e Produção Orgânica – CIAPO.61
Como algumas de suas diretrizes, a PNAPO elenca a promoção da
segurança e soberania alimentar e do direito humano à alimentação adequada; a
promoção do uso sustentável dos recursos naturais; a conservação dos ecossistemas
naturais com adoção de práticas que reduzam poluentes e agrotóxicos, bem como a
dependência de insumos externos; e a valorização da agrobiodiversidade, com o
estímulo às experiências locais de uso e conservação das variedades vegetais e
animais tradicionais ou crioulas.62
A Política ainda se vale do Plano Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica - Planapo (2016-2019) para a transição agroecológica, com ações previstas
para a redução do uso de agrotóxicos, como a instituição e monitoramento do
Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos (PRONARA), e elaboração de
diretrizes para o reconhecimento de Zonas Livres de Transgênicos e Agrotóxicos.63
Como o principal fator limitante para o desenvolvimento de sistemas agroecológicos,
o Plano indica a dificuldade de acesso por parte dos agricultores nacionais aos
produtos fitossanitários de base agroecológica.64
Outras políticas e programas também preveem ações voltadas à
valorização e promoção do manejo sustentável dos recursos naturais, como
alternativas ao modelo agrícola dominante, altamente dependente de insumos e
agrotóxicos. São eles: a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Decreto 7272/2010), a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos
e Comunidades Tradicionais (Decreto 6040/2007), o Programa de Aquisição de
Alimentos (Decreto 7775/2012) e o Programa Nacional de alimentação Escolar (Lei
11.947/2009 e outros regulamentos).
A agricultura praticada com base nos saberes tradicionais e
agroecológicos tem como princípio fundamental a observação da natureza e sua
imitação, de forma a entender os processos naturais de cada ecossistema, e
reproduzi-los com a intervenção humana para a produção de alimentos, respeitando
e conservando os recursos naturais e possibilitando a manutenção e o
desenvolvimento de toda biodiversidade.
A agricultura familiar é a responsável por 70% dos alimentos consumidos
pela população brasileira65. Em âmbito mundial, a agricultura familiar representa
mais de 90% das propriedades agrícolas, além de cumprir a nobre tarefa de
Art. 6º do Decreto 7.794/2012.
Art. 3º do Decreto 7.794/2012.
63 Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 2016-2019, p. 48. Disponível
em:<http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/ceazinepdf/PLANAPO_2016_2019.pdf>.
64 Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 2016-2019, p. 15. Disponível
em:<http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/ceazinepdf/PLANAPO_2016_2019.pdf>.
65 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiarproduz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro.
61
62
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resguardar, como guardiã, cerca de 75% de todos os recursos genéticos agrícolas do
mundo66, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO).
Na realidade brasileira, a agricultura familiar representa 84,4% das
propriedades agrícolas, a qual, segundo o IBGE, responde por 35% do Produto
Interno Bruto nacional e absorve 40% da população economicamente ativa do país,
produzindo 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do
arroz e 21% do trigo do Brasil. Na pecuária, é responsável por 60% da produção de
leite, além de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país67. O
setor também emprega 74% das pessoas ocupadas no campo, e de 10 postos de
trabalho no meio rural, sete são de agricultores familiares68.
Ainda na espera dos resultados do Censo Agropecuário de 2017, que serão
disponibilizados pelo IBGE em Março/2018, e analisando algumas informações
obtidas pelo último censo, de 2006, percebe-se a importância e grande relevância da
agricultura familiar na produção de alimentos para o mercado interno, na
permanência do trabalhador no campo, na conservação ecológica e na alta
empregabilidade, em que constatou-se que 74,4% dos trabalhadores rurais
trabalhavam na agricultura familiar 69.
Contudo, há uma desvalorização extrema em termos de investimento e
recursos públicos para a agricultura familiar e para a agroecologia, o que pode
implicar risco à soberania e segurança alimentar da população brasileira. Apesar de
haver oferta de financiamento e linha de crédito para a agricultura familiar por meio
do Plano Safra Agricultura Familiar 2017/2018, disponibilizando R$ 30 bilhões para
o setor70, no mesmo período o governo disponibilizará através do Plano Safra para
médios e grandes produtores rurais, o equivalente a R$ 190,25 bilhões em créditos71.
Isto é, é gigantesca diferença de aportes financeiros para o desenvolvimento dos
modelos agrícolas produtivos, com claro apoio ao modelo produtivo mais destrutivo
e menos rentável a coletividade e aos interesses sociais.
O alto incentivo financeiro concedido ao agronegócio por parte do Estado,
e o baixo financiamento de políticas e programas como os mencionados, dificultam a
66Disponível

em: https://www.fao.org.br/cafppef.asp https://nacoesunidas.org/fao-celebradecisoes-da-assembleia-geral-para-defender-agricultura-familiar-e-pesca-artesanal/
67
Disponível
em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-denoticias/releases/13721-asi-agricultura-familiar-ocupava-844-dos-estabelecimentosagropecuarios.html
68
Disponível
em:
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/brasil-70-dos-alimentos-quev%C3%A3o-%C3%A0-mesa-dos-brasileiros-s%C3%A3o-da-agricultura-familiar
69
Disponível
em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-denoticias/releases/13721-asi-agricultura-familiar-ocupava-844-dos-estabelecimentosagropecuarios.html
70
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/07/bb-anuncia-r-103bilhoes-para-safra-de-2017-e-2018
71 Disponível em: https://planosafra2017.tumblr.com/
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permanência e o avanço dos modos de produção tradicionais e agroecológicos. No
primeiro ciclo da PNAPO (Planapo I - 2013 a 2015) foram investidos um total de R$
2,9 bilhões pelo governo72, enquanto que somente entre os anos de 2013 e 2014 o
orçamento destinado ao agronegócio foi de R$ 136 bilhões, apenas em crédito rural.73
É importante destacar que os recursos destinados às políticas públicas,
por serem escassos, envolvem necessariamente escolhas por parte dos gestores
públicos quanto ao seu direcionamento. Tais escolhas, porém, não são totalmente
discricionárias, uma vez que devem estar sedimentadas nas diretrizes
constitucionais. Pode-se afirmar, assim, que as políticas públicas constituem o meio
pelo qual os fins constitucionais podem ser realizados74. Neste sentido, nota-se que a
opção dos gestores na alocação dos recursos públicos no caso da política agrícola e de
uso de agrotóxicos, além de mostrar-se ineficiente, como já mencionado, viola os
valores protegidos pela Constituição.
Esta escolha orçamentária viola sobretudo os direitos fundamentais à
saúde, à alimentação adequada, e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
direitos estes que corroboram o princípio da dignidade da pessoa humana. Afronta,
ainda, os direitos étnicos e territoriais das populações tradicionais, uma vez que são
seriamente afetados pelo modelo de produção hegemônico, altamente dependente de
agrotóxicos e nocivo ao patrimônio cultural e natural.
Neste sistema a lógica de produção agrícola ocorre segundo os ditames do
mercado global, com o enfraquecimento das práticas sustentáveis locais, uma vez que
os pequenos produtores têm pouco poder para barrar o avanço da agricultura
industrial, e poucos incentivos de permanecer na terra. Vivencia-se, portanto, um
grande paradoxo: o aumento da produtividade com a permanência da fome75.
É no mínimo contraditório e paradoxal um país que vive uma extrema
crise financeira, que propagandeia a imprescindibilidade de cortes em investimentos
sociais e políticas públicas, especialmente após a aprovação da Emenda
Constitucional nº 95/2016, se opor à arrecadação com a tributação de agrotóxicos e
sobretudo onerar o erário público com os impactos danosos à saúde e ao meio
ambiente que causam tais produtos. É a edificação de um Estado debilmente liberal
no discurso, mas que na realidade assume os ônus dos impactos nocivos da iniciativa
privada de produção agroindustrial, abstendo-se de fomentar políticas públicas e
sociais adequadas à promoção da vida, da saúde e da segurança e soberania alimentar
do povo brasileiro.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Brasil agroecológico. Disponível em:<
http://www.mda.gov.br/planapo/>.
73 Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014.
74 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle de
políticas públicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, 83-103, abr./jun. 2005, p.
90.
75 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 2ª ed. Porto
Alegre: Ed. Universidade UFRGS, 2001, p. 33.
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Por fim, cumpre destacar uma das principais conclusões do Relatório Final
do ex-relator da ONU para o Direito à Alimentação Adequada, documento ao qual já
fora referido anteriormente:
“Os sistemas alimentares não estão apenas em grande risco devido à
mudança climática; conforme mencionado acima, eles também estão entre
os principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa que
causam essas mudanças. Esta é uma razão importante pela qual uma
mudança nas modalidades de produção baseadas em agroecologia é
urgentemente necessária (ver A / HRC / 16/49). Como forma de melhorar
a resiliência e a sustentabilidade dos sistemas alimentares, a agroecologia é
agora apoiada por um número crescente de especialistas na comunidade
científica. Ele ocupa um lugar proeminente na Avaliação Internacional de
Ciência e Tecnologia Agrícola para o Desenvolvimento e nas recomendações
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, bem como de outras
organizações internacionais.”76

Assim, a realização de direitos como alimentação, saúde, meio ambiente
demanda que em vez de apoio, haja fiscalização efetiva do uso e comercialização de
agrótoxicos no país e promoção de um modelo sustentável e saudável de produção e
consumo de alimentos.

VI.

DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Por todo o exposto, e acreditando que a plausibilidade do direito está
fartamente demonstrada, bem como o prejuízo a toda a população brasileira,
requerem e esperam os ora Postulantes:
a) seja acolhida a TERRA DE DIREITOS na qualidade de Amicus Curiae
na ADI 5553, com fundamento no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/99 e no art. 138 do
Código de Processo Civil;
b) seja acolhida a FIAN BRASIL na qualidade de Amicus Curiae na ADI
5553, com fundamento no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/99 e no art. 138 do Código de
Processo Civil;
c) seja acolhida a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA na
qualidade de Amicus Curiae na ADI 5553, com fundamento no art. 7º, §2º, da Lei nº
9.868/99 e no art. 138 do Código de Processo Civil;
d) seja acolhida a CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS
AGROTÓXICOS E PELA VIDA na qualidade de Amicus Curiae na ADI 5553, com

76

A Fian Brasil é responsável pela tradução do documento. O texto original, disponível em inglês, francês
e espanhol, pode ser acessado no site das Nações Unidades: <
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-55_sp.doc>
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fundamento no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/99 e no art. 138 do Código de Processo
Civil;
e) sejam acolhidas as presentes razões e fundamentos expressos nesta
petição para cada entidade requerente em separado, com base no art. 7º, §2º, da Lei
nº 9.868/99;
f) seja concedida sustentação oral, na assentada de julgamento, aos
representantes das entidades proponentes na qualidade de Amicus Curiae, conforme
o art. 131, §3º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;
g) seja realizada audiência pública, conforme disposto no art. 9º §1º da
Lei nº 9.868/99, com especialistas e autoridades na matéria em comento para
discussão dos aspectos científicos e sociais pertinentes;
h) seja julgada procedente a ADI 5553, como providência inerente à
salvaguarda da supremacia da Constituição Federal, a fim de que seja reconhecida a
inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos ora impugnados da cláusulas 1ª e 3ª
do Convênio 100/97 e dos itens impugnados da Tabela do IPI – Decreto 7.660, de
2011 (Acetato de dinoseb, Aldrin, Benomil, Binapacril, Captafol, Clorfenvinós,
Clorobenzilato, DDT, Dinoseb, Endossulfan, Endrin, EPTC, Estreptomicina,
Fosfamidona, Forato, Heptacloro, Lindano, Metalaxil, Metamidofós, Monocrotofós,
Oxitetraciclina, Paration, Pentaclorofenol e Ziram) conforme apresentados na
exordial.

Nestes termos,
Pedem deferimento.
Brasília, 05 de março de 2018.

NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT
OAB/PR 75.170

FERNANDO GALLARDO VIEIRA PRIOSTE
OAB/PR 53.530

DARCI FRIGO
OAB/PR 18.707

VALÉRIA BURITY
OAB/DF 29.041

CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO
OAB/PR 8.277

ALESSANDRA JACOBOVSKI
Bacharela em Direito
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