EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN RELATOR DA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI - Nº 5553/DF SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – FIESP, já
qualificada nos autos, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, diante da
sua participação no presente feito na qualidade de amicus curiae, e considerando a
amplitude do tema - maior que a simples solução de um caso concreto e que serão objeto
de debate no julgamento marcado para o dia 19.02 p.f.., requerer a juntada de sua
manifestação, cujos fundamentos e conclusões, reforçarão a tese da não ocorrência de
ofensa ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88), ao meio ambiente equilibrado
(art. 225 da CF/88) ou violação ao Princípio da Seletividade Tributária (arts. 153, §3º,
inciso I e art. 155, §2º, inciso III da CF/88), conforme alegado pelo autor PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL) em face das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio 100/97 do CONFAZ e dos
itens da Tabela do IPI referentes aos agrotóxicos (Decreto 7.660, de 23 de dezembro de
2011).
A redação, atual das cláusulas do Convênio, atacada é:
“Cláusula primeira

.2.

Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas
interestaduais dos seguintes produtos:
I - inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas,
acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes,
adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), (...)
Cláusula terceira
Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder às operações
internas com os produtos relacionados nas cláusulas anteriores, redução da base
de cálculo ou isenção do ICMS, observadas as respectivas condições para fruição
do benefício.(...)”

Já o Decreto 7.660/11, revogado pelo Decreto 8950/16, consta alíquota zero,
relativamente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para os seguintes
produtos que são objeto desta ação: Acetato de dinoseb (ISO); Aldrin; Benomil;
Binapacril (ISO); Captafol; Clorfenvinfós; Clorobenzilato (ISO); DDT (ISO); Dinoseb
(ISO); Endossulfan (ISO); Endrin (ISO); EPTC (ISO); Estreptomicina; Fosfamidona;
Forato; Heptacloro; Lindano; Metalaxil; Metamidofós; Monocrotofós; Oxitetraciclina;
Paration; Pentaclorofenol e Ziram.
Em síntese alega que a redução da tributação, seja por redução de base de cálculo
(ICMS) ou alíquota zero para o IPI causam, por reflexo, ofensa os direitos fundamentais
à saúde e ao ambiente equilibrado, pois constituiriam estímulo ao consumo intensivo de
substâncias tóxicas.
Entendemos que sem razão os autores.
Não se discute se as substâncias elencadas constituem ou não “substâncias tóxicas” por
obvio que o são e por esta mesma razão tem seu uso e venda extremamente reguladas e
fiscalizadas.
O I. Relator determinou que vários órgãos se manifestassem, tendo em vista a
divergência de versões entre o Autor e os Intimados (AGU e PGR), assim como entre
os amici curiae já admitidos no feito.
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“A propósito, solicitam-se opiniões técnicas da Comissão Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO) da Secretaria de Governo da
Presidência da República; Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea); Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Confederação da Agricultura e Pecuária
(CNA); e Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea),
acerca das seguintes questões:
1) Descreva o estágio atual da agricultura no âmbito brasileiro, inclusive sob a
perspectiva da agroecologia e do respeito aos parâmetros de segurança alimentar
estabelecidos pela legislação vigente. Nesse panorama, há alternativas
economicamente viáveis para a complementação ou substituição do uso dos
agrotóxicos incentivados com equivalentes efeitos fitossanitários?
2) É possível estimar o impacto econômico da extinção dos benefícios fiscais de
ICMS e IPI na cadeia produtiva de produtos agrícolas e na composição de preços
dos alimentos?
(...)
requer-se parecer do Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos
(CTA), instituído pelo art. 92 do decreto supracitado, e das competentes áreas
técnicas dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde e
do Meio Ambiente sobre o estado da arte dos protocolos de fiscalização (registro,
prevenção e reparação de danos) e inibição da utilização excessiva de
agrotóxicos.
Igualmente, insta-se no âmbito da saúde pública – Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz); Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA);
Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde
Pública da USP (Cepedisa-USP); e Associação Médica Brasileira (AMB) – e do
meio ambiente – Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ONG
Greenpeace Brasil e Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) – a
tratarem das seguintes indagações:
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1) Há relação de causalidade necessária fático-normativa entre o uso de
agrotóxicos, ainda que em patamares regulares, e consequências maléficas ao
meio ambiente e à saúde pública?
2) É possível estabelecer uma gradação de danosidade no manejo de agrotóxicos,
de maneira a concluir que a concessão de incentivos fiscais não gera, por si só,
um aumento na degradação da saúde e do meio ambiente?
Ademais, interpela-se o Conselho Nacional de Saúde (CNS), na condição de
gestor do Sistema Único de Saúde, acerca da possibilidade de estimativa dos
custos públicos voltadas à incorporação de tecnologia em saúde e ao tratamento
de doenças relacionadas ou causadas pela exposição a agrotóxicos.
Convoca-se também à emissão de esclarecimento de fato os Ministério do
Trabalho, a Secretaria da Previdência Social, o Ministério Público do Trabalho
(MPT), a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais (CONTAG) e
Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA).
1) Na linha do que argumentado pela Ilustre Procuradora-Geral da República, há
subsídios empíricos de natureza oficial (fiscalizações, autuações, acidentes de
trabalho devido à intoxicação por agrotóxicos, entre outros) para estabelecer uma
inferência causal entre a utilização de agrotóxicos e os impactos negativos na
saúde do trabalhador rural?
2) Quais medidas previstas na legislação de controle de riscos de índole
individual ou coletiva, de escopo legal, econômico ou de engenharia, para
mitigação dos impactos ambientais e sanitários, quando houver, são mais
passíveis de não observância pelos agentes econômicos?
Por fim, solicita-se aclaração fática por parte da Secretaria de Política Econômica
do Ministério da Fazenda e respectivas secretarias adjuntas de política agrícola e
meio ambiente e de política fiscal e tributária no que diz respeito às seguintes
perquirições:
1) Quais razões, políticas ou fatores macroeconômicos justificaram a escolha
política por conceder renúncia fiscal à produção de agrotóxicos?
2) Assumindo que o barateamento do preço de alimentos e a competitividade
econômica da agricultura brasileira foram elementos relevantes, como argumenta
a Presidência da República em informações, houve avaliação técnica de
instrumentos creditícios ou financeiros alternativos e de mesma eficácia? Quais?
3) Sob a vigência do “Novo Regime Fiscal”, instituído pela EC 95/2016, qual é
o impacto orçamentário e financeiro no presente e subsequentes exercícios
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financeiros da renúncia de receita em questão? Há expectativa de horizonte
temporal para a mitigação ou cessação de incentivo fiscal a agrotóxicos?”
Entre as opiniões técnicas solicitadas destacamos:
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) –
evento 134 – a quem foi questionado:
1) Há relação de causalidade necessária fático-normativa entre o uso de
agrotóxicos, ainda que em patamares regulares, e consequências maléficas ao
meio ambiente e à saúde pública?
2) É possível estabelecer uma gradação de danosidade no manejo de agrotóxicos,
de maneira a concluir que a concessão de incentivos fiscais não gera, por si só,
um aumento na degradação da saúde e do meio ambiente?
Sendo a conclusão:

Como se verifica, em suma, o IBAMA entende que o combate de pragas e doenças e,
por consequência, a quantidade de agrotóxicos a ser utilizada para tanto, decorre da
intensidade do ataque do agente invasor, sendo incerto, portanto, que os agricultores
venham a se utilizar de mais produtos, apenas em razão da redução dos preços.
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Sob essa linha de raciocínio, é fundamental acrescentar que, os agrotóxicos representam
um alto custo para produção, sendo sua compra e utilização altamente controlada pela
legislação que rege a matéria, a qual impõe, para tanto, a necessidade de prévia emissão
de receituário agronômico por profissional competente (engenheiro agrônomo e
técnicos agrícolas). .
Assim, a conclusão lógica dessa situação é a de que o agricultor não se utilizará de mais
ou menos agrotóxicos em função de seu preço. Ao contrário, ele se utilizará da exata
quantidade que atenda às suas necessidades, quer pelo aspecto financeiro (ninguém
despenderá mais capital do que efetivamente o necessário), quer pelo efetivo controle
exercido pelos órgãos fiscalizadores, em cumprimento à legislação que rege a matéria.
Outro importante esclarecimento constante dessa manifestação do IBAMA foi o de que
a redução de ICMS e de IPI atualmente aplicada, objeto da ADIN 5553, é extensiva a
quaisquer produtos enquadrados como inseticidas, herbicidas, fungicidas entre outras
classes de uso com função biocida, o que alcança, indistintamente, produtos químicos
e biológicos, uma vez que esses últimos também são assim agrupados de acordo com as
pragas que combatem.
Nesse contexto, mister mencionar que, se o objetivo da ação é o desestímulo à compra
dos agrotóxicos para fomentar a produção orgânica, certo é que isso não vai acontecer,
pois, no caso de sua procedência, os produtos biológicos também perderão o benefício
em questão, o que causará também a oneração dos alimentos com eles produzidos.
Outro importante instituto instado a se manifestar, o qual, da mesma forma que o
IBAMA, seguiu a linha de deixar claro o robusto controle exercido sobre os defensivos
agrícolas, além de prestar o importante esclarecimento de que não existem alternativas
de controle biológico para todas as pragas e doenças controladas atualmente com
produtos químicos, foi o Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos (CTA),
composto pelas áreas técnicas competente dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, da Saúde e do Meio Ambiente. Nesse contexto, este deveria dar seu
parecer sobre o estado da arte dos protocolos de fiscalização (registro, prevenção e
reparação de danos) e inibição da utilização excessiva de agrotóxicos. E nesse sentido,
o parecer foi:
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Evento 145:
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Na mesma linha que as manifestações do IBAMA e do CTA acima transcritas, foi a
manifestação do Ministério Público do Trabalho, no que se refere ao alto controle
exercido sobre os agrotóxicos, o qual não permite que estes sejam adquiridos em
quantidade maior do que a necessária.
Manifestação técnica do Ministério Público do Trabalho:

As manifestações técnicas acima permitem algumas conclusões, quais sejam:
• A utilização dos agrodenfensivos é necessária à produção da agricultura
nacional, pois é através deles que se realiza o combate às pragas e doenças que
atingem a produção e assim se viabiliza que está se verifique em níveis
suficientes à demanda, principalmente interna;
• Os agrodefensivos são utilizados em patamares necessários ao combate ao
ataque do agente invasor;
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• Os agrodefensivos, para seu registro e utilização, são observadas regras rígidas
de controle;
• Para a concessão do registro para o agrodefensivo são realizadas avaliações
toxicológicas, ambiental e agronômica e, tais visam a prevenção de danos à
saúde humana e ao meio ambiente;
• Todavia, a prevenção de ocorrências de danos não pode se limitar ao registro,
muito mesmo depender só da fiscalização dos órgãos governamentais;
• É de fundamental importância que usuários de agrodefensivos e afins,
especialmente seus aplicadores, sigam corretamente as recomendações de
uso e os cuidados indicados em rótulos e bulas;
• Os produtores e as empresas e entidades empregadoras de agrodefensivos
tem que observar, obrigatoriamente, a adoção de medidas legais de
adequação do meio ambiente de trabalho, sendo-lhes exigido a eliminação ou
redução dos riscos decorrentes do manuseio ou aplicação das substâncias.
O agrodefensivo não é uma substância inócua, mas nem por isso pode ser declarada
como ofensiva, por si só, à saúde ou ao meio ambiente. Esta situação ocorre com a má
utilização, com a inobservância dos cuidados necessários, mas isto não depende do
preço do produto, depende de educação dos usuários.
Reitera-se, é o mau uso do produto que pode causar os malefícios mencionados pelo
Autor. A correta utilização beneficia a população, faz com que esta tenha alimento de
qualidade e quantidade em sua mesa.
Os produtores que utilizam agrodefensivos o fazem por necessidade de manutenção da
produção e continuarão com sua utilização com ou sem benefício tributário, mas, por
obvio que, se o custo da produção aumenta o preço ao consumidor final também.
Assim o questionamento que fica é: o que justifica acabar com um subsídio concedido
há mais de 20 anos para produtos utilizados dentro da especificação técnica cujos
relatórios periciais comprovam sua necessidade, eficácia e segurança?
Não se está falando de utilização de produtos proibidos e, novamente, nenhum dos
laudos técnicos apresentados conseguiu afirmar que a utilização dos agrodenfensivos
são mais utilizados por causa dos benefícios tributários. Ao contrário, dos autos podem
ser verificados estudos (como exemplo, vide manifestações do SINDIVEG – Sindicato
Nacional da Industria de Produtos para Defesa Vegetal) que indicam que a retirada do
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benefício não diminuirá (ou aumentará) seu consumo, mas apenas onerará a cadeia de
produção, com impactos diretos na cesta básica e na inflação.
“Reitera-se que o agricultor não usa agrotóxico porque o produto está mais barato
ou porque quer manter mercado para a indústria química, o agricultor utiliza por
necessidade. Quando a evolução tecnológica apresentar alternativa que garanta
uma produção agrícola segura com custo competitivo, certamente os agricultores
deixarão de comprar e utilizar agrotóxicos. Essa alternativa não foi apresentada
ainda nem por parte dos países desenvolvidos.”1
Não se pode esquecer também da importância do Agronegócio para a economia do país.
Há anos que o PIB só não é pior em decorrência dos resultados positivos alcançados.
Agronegócio alavanca economia de Imperatriz2
Políticas públicas voltadas ao emprego e renda contribuem para os
números positivos
Publicado em: 04/02/2020 por Regilson Borges
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Diversas atividades compõem o plano de ação da Sedec que pretende
alavancar a economia de Imperatriz (Foto: Patrícia Araújo)
Na contramão do cenário nacional para a economia, em Imperatriz os
dados são animadores. O agronegócio tem se destacado em relação
à oferta de emprego e contratação, com crescimento de 19%, em
2019, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Sedec. Evolução superior quando
comparado ao nível nacional e estadual, com 0,55% e 3,32%,
respectivamente.
A Sedec reforça que ao longo do ano possui plano de ação que
contempla o trinômio trabalho, emprego e renda, em que as políticas
desenvolvidas contribuem para o crescimento da cidade, já que, de
acordo com a secretaria, 73% das atividades econômicas do município
giram em torno do comércio, tanto varejista, atacadista ou de distribuição.

1

PARECER TÉCNICO 3/2018 – CNA BRASIL, Autore: Bruno Barcelos Lucchi.

https://www.imperatriz.ma.gov.br/noticias/desenvolvimento-economico/agronegocioalavanca-economia-de-imperatriz.html
2
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Secretário de Desenvolvimento Econômico, Josivaldo Melo, compreende
que muito precisa ser feito, principalmente para melhorar ainda mais a
economia da cidade. “As políticas públicas realizadas pela Prefeitura, por
meio da Sedec, alcançaram um nível satisfatório, frente às turbulências
da economia em nível global e nacional. Mostrando que as diretrizes
traçadas para alcançar os resultados estão no caminho correto,
carecendo de pequenos ajustes que poderão ser realizados em 2020”.

PIB do agronegócio cresce mais que conjunto da economia em 2019
e 20203
Previsão do Ipea é de que o setor agropecuário cresça 1,4% neste
ano
Publicado em 19/11/2019 - 21:10
Por Gilberto Costa – Repórter da Agência Brasil Brasília
O incremento do Produto Interno Bruto (PIB) do setor agropecuário neste
ano e no próximo foi revisto para cima pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). A previsão anterior era de crescimento de
0,5% em 2019 e a nova projeção marca 1,4%. No caso de 2020, a
projeção de crescimento vai de 3,2% a 3,7%, conforme o prognóstico de
safra.
Todos os percentuais estão acima do que é esperado para o conjunto da
economia. Segundo o Ipea, em 2019 o PIB nacional deverá ter alta de
1%. Em 2020, o crescimento deve ficar em 2,3%. Historicamente, o
agronegócio é responsável por um quinto do PIB nacional.
“O PIB do agronegócio vai puxar o crescimento do PIB nacional”,
ressaltou o presidente do Ipea Carlos von Doellinger, em seminário sobre
o agronegócio, em Brasília. “O setor agropecuário está tendo um
comportamento com perspectiva muito favorável. É uma vocação do
Brasil, o país sempre teve vantagem comparativa”, assinalou.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-11/pib-do-agronegociocresce-mais-que-conjunto-da-economia-em-2019-e-2020
3
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Apesar do histórico efeito no crescimento da economia, o impacto da
agropecuária no conjunto da atividade econômica não é linear, varia
conforme produto e extensão de sua cadeia de produção. “Depende do
que está sendo produzido para onde para qual mercado. Não dá para
analisar de forma tão simplista. A gente não tem como avaliar o impacto
no PIB geral”, pontuou o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas
do Ipea José Ronaldo Souza Júnior, durante o seminário.
“Algumas coisas são exportadas diretamente, não geram outros efeitos
em termos de indústria. No caso da carne, ela gera impacto na indústria
de alimentos. No caso da soja, ela é pouco processada no Brasil, então
ela não gera tanto impacto assim em termos de indústria”, completa o
especialista em crescimento econômico.
Conforme o Ipea, o bom desempenho do agronegócio tem sido puxado
pela produção de milho algodão e ovos para mercado interno, aliado ao
crescimento das exportações de grãos e de venda de carne bovina, suína
e frango.
Há ganho de produtividade nesses segmentos. Conforme Souza Jr, “está
havendo melhora na produtividade agrícola. Tanto a Conab [Companhia
Nacional de Abastecimento] quanto o IBGE não estão vendo ganho de
área plantada e sim ganho de produtividade. O que mantém a tradição
da agricultura brasileira ser um setor que continuamente tem melhorado
a produtividade”.
A retirada do benefício trará reflexos muitos maiores do que se pode, neste momento,
mensurar, mas alguns já são possíveis ser antevistos, tais como: aumento dos preços dos
alimentos, impacto negativo nos orçamentos das famílias, diminuição de postos de
trabalho, redução do crescimento econômico nacional.
Não é do interesse do agronegócio fazer uso indevido dos agrodefensivos e se o fizesse
teria contra si vários entes administrativos capacitados a lhe fiscalizar e sancionar.
Outra conclusão possível é que a essencialidade – princípio ligado tanto ao ICMS quanto
ao IPI – está caracterizado em decorrência da necessidade de baratear a cesta básica,
v.g., e elevar sua produção. Nesse sentido se justifica a redução da alíquota do tributo.
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Tanto o é que o IPI tem sua alíquota fixada em “zero” há mais de 20 anos. A
Manifestação do Ministério da Fazenda deixa claro que esse valor nem entra nos
relatórios orçamentários pois “nunca” foi tributado.
Não obstante, no que se refere ao caso em apreço, é certo que, no que tange ao pedido
relativo ao IPI, este perdeu seu objeto.
Com efeito, a perda de objeto em relação à declaração de inconstitucionalidade dos itens
indicados pelo PSOL constantes da tabela do Decreto 7.660/11 se dá por dois motivos: (a)
tratar-se de Decreto já revogado pelo Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016 e; (b)
relacionar-se a substâncias que não possuem monografia publicada pela ANVISA, que autorize
a produção, comercialização e uso dos itens indicados.
Em relação ao item (b), basta acessar o site da ANVISA4 para se comprovar que são substâncias
de uso não autorizado, uma vez que não possuem monografia vigente, não podendo ser
utilizadas em formulações de defensivos agrícolas, sendo desnecessária qualquer decisão sobre
a existência de isenção de IPI para esses produtos.

No entanto, não é demais mencionar, apenas para fins informativos, que a “nãotributação” do IPI sempre almejou o barateamento dos preços dos alimentos e o aumento
da competitividade econômica da agricultura brasileira
Evento 137:

4 [http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/excluidas]
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Frente ao exposto, entende a requerente que a análise das reflexões constantes desta
manifestação, serão de grande auxílio e importância para o deslinde da questão, em
especial para a manutenção dos benefícios fiscais concedidos aos defensivos agrícolas,
os quais, são fundamentais para manter o custo de produção em patamares capazes de
garantir a evolução econômica do País e produtos saudáveis e mais baratos na mesa da
população.

Termos em que,
Pede deferimento.
De São Paulo para Brasília, 10 de fevereiro de 2020

ADRIANA PREVIATO KODJAOGLANIAN BRAGATO
OAB/SP 202.223

HELCIO HONDA
OAB/SP nº 90.389
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