NOTA TÉCNICA REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIREITO TRIBUTÁRIO REALIZADA NA OAB
SECCIONAL AMAZONAS EM 26/04/2022
Trata-se de Nota Técnica solicitada pela Comissão de Direito Tributário, referente aos
apontamentos realizados a respeito da Zona Franca de Manaus, no que tange ao
Desenvolvimento Sustentável e o seu caráter Transnacional.
Recentemente, o Governo Federal publicou o Decreto de nº 11.047, de 14 de abril de
2022, onde reduz a alíquota do IPI para produtos industrializados no Brasil todo, entre eles,
produtos que eram industrializados exclusivamente na Zona Franca de Manaus.
Ocorre que, com a redução, isso irá afetar frontalmente a Zona Franca de Manaus, bem
como a Amazônia Ocidental, área de abrangência e atuação da Suframa, autarquia federal que
administra os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, das áreas de Livre Comércio e da
Amazônia Ocidental.

Fonte: https://www.gov.br/suframa/pt-br/zfm/desenvolvimento-regional-1

Na presente nota técnica, visa demonstrar o caráter fundamental do desenvolvimento
sustentável e o caráter transnacional da Zona Franca de Manaus.
Isso porque, além do PIB e do desenvolvimento econômico, a Zona Franca de Manaus
proporciona papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico da região, em um
comparativo da Agenda 2030 da ONU, que dispõe sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, com o desafio de obtenção até 2030, entre eles a erradicação da pobreza, Fome
zero e Agricultura Sustentável, Redução das Desigualdades Regionais, Ação Contra a Mudança
Global do Clima, conforme dispõe as Nações Unidas Brasil:

Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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Nesse interim, o objetivo 1, 2, 10 e 13, dispõe em seus objetivos:
Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares
1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os
lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,90
por dia
1.2 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres
e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas
dimensões, de acordo com as definições nacionais
1.3 Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social
adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura
substancial dos pobres e vulneráveis
1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os
pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem
como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e
outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias
apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças
1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de
vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos
extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres
econômicos, sociais e ambientais
1.a Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma
variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o
desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que
os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos,
implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as
suas dimensões
1.b Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional,
com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis
a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da
pobreza
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria
da nutrição e promover a agricultura sustentável
2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas,
em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo
crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano
2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir,
até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia
em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades
nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas
idosas
2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos
produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas,
agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso
seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento,
serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de
emprego não agrícola
2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e
implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e
a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a
capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições
meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que
melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo
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2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas
cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies
selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas
diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional, e
garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes
da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais
associados, como acordado internacionalmente
2.a Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação
internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços
agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e
animais, para aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em
desenvolvimento, em particular nos países menos desenvolvidos
2.b Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados
agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de
subsídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito
equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de Desenvolvimento de
Doha
2.c Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados
de commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno
à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de
ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda
dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional
10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política
de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia,
origem, religião, condição econômica ou outra
10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de
resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas
discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a
este respeito
10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e
alcançar progressivamente uma maior igualdade
10.5 Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e
instituições financeiras globais e fortalecer a implementação de tais
regulamentações
10.6 Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em
desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições econômicas e
financeiras internacionais globais, a fim de produzir instituições mais eficazes,
críveis, responsáveis e legítimas
10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e
responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas
de migração planejadas e bem geridas
10.a Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para
países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos,
em conformidade com os acordos da OMC
10.b Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros,
incluindo o investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade
é maior, em particular os países menos desenvolvidos, os países africanos, os
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países em
desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas
nacionais
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10.c Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas
dos migrantes e eliminar os corredores de remessas com custos superiores a
5%
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e
seus impactos (*)
13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados
ao clima e às catástrofes naturais em todos os países
13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e
planejamentos nacionais
13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade
humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e
alerta precoce da mudança do clima
13.a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos
partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
[UNFCCC] para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano
a partir de 2020, de todas as fontes, para atender às necessidades dos países
em desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação significativas e
transparência na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo
Verde para o Clima por meio de sua capitalização o mais cedo possível
13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o
planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países
menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades
locais e marginalizadas

O Brasil é signatário da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, pois, os tais objetivos, é pedra angular da própria Constituição Federal, sendo a
erradicação da pobreza e redução das desigualdades regionais, um dos objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil, no Art. 3º, III, in verbis:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais;

Noutro ponto, a própria carta Constitucional traz a defesa do meio ambiente e a redução
das desigualdades regionais, como um dos princípios norteadores da Ordem Econômica
Nacional, nos termos do Art. 170, VI, VII da CF/88:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 42, de 19.12.2003)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

Com fulcro no disposto acima, a SFRAMA vem implementando na Zona Franca de
Manaus, a promoção do desenvolvimento socioeconômico e sustentável, conforme o relatório
integrado de gestão de 2020:
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“a Suframa busca em sua área de jurisdição a promoção do
desenvolvimento socioeconômico, de forma sustentável, mediante
geração, atração e consolidação de investimentos, apoiado em
capacitação tecnológica, visando a inserção internacional competitiva”.
(Relatório integrado de gestão 2020, p.13)
Inclusive, em estudo denominado Instrumentos Econômicos para a Proteção na
Amazônia1, demonstra claramente o caráter sustentável da Zona Franca de Manaus, no que
tange ao disposto na agenda 2030 e os princípios da Carta Constitucional. Pois, sendo o Polo
Industrial de Manaus a principal atividade econômica da região, e caso a ZFM fosse afetada com
um ataque econômico, isso poderia acarretar uma pobreza extrema na região, além de
aumentar demasiadamente as queimadas na região, que segundo o estudo, é preservada em
virtude do PIM:
Sendo o PIM, a principal atividade econômica do Amazonas, por algum
motivo viesse a ser atingido por uma situação ou política adversa, o Produto
Interno Bruto do Estado seria drasticamente afetado. Isso já ocorreu, em
certa medida, em 1996. Considerando-se que no curto/médio prazos a
população do Estado não mude rapidamente, uma diminuição do PIB
implicaria em diminuição da renda agregada e conseqüentemente um maior
nível de generalização da pobreza. Como as pessoas reagem a incentivos e
pensam na margem, a primeira ação a ser feita seria utilizar os recursos
naturais que são relativamente mais baratos, o que estimularia a degradação
ambiental. Esse comportamento é capturado nos modelos testados. (MOTA
e MACHADO, 2009, p. 173)

Ou seja, a ZFM proporciona o desenvolvimento sustentável na Amazônia, cumprindo
fielmente com o disposto no art. 225, da CRFB, promovendo o desenvolvimento econômico da
região em conjunto com a preservação da Amazônia Ocidental, boa parte da Amazônia Legal:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para
as presentes e futuras gerações.

Ademais, não podemos de deixar de mencionar o caráter transnacional da Amazônia,
pois, ao falar de Amazônia, não está se falando somente da Amazônia Legal, Ocidental, Região
Norte ou de Brasil, mas sim, da preservação do meio ambiente sustentável de caráter global.
Isso porque, conforme o Estudo Instrumentos econômicos para a proteção da
Amazônia: a experiência do Pólo Industrial de Manaus (p. 165), sem o PIM, a taxa de
desmatamento aumentaria em 77,2%:
Observe-se ainda que, apenas nos modelos estimados sem os municípios
próximos ao Arco do Desmatamento no sul do Amazonas, os seja, o 3 e 4, os
coeficientes foram significativos ao nível de 10%. Nos outros, a significância
foi de 1%.
Uma possível explicação para esse fato, coerente, não só com os resultados
nos outros modelos apresentados, mas também com os mostrados no quadro
1

Alexandre Almir Ferreira Rivas, José Aroudo Mota, José Alberto da Costa Machado. Instrumentos
econômicos para a proteção da Amazônia: a experiência do Pólo Industrial de Manaus / . -- 1. ed. -Curitiba : Editora CRV, 2009. Co-Editora: PIATAM
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anterior, é a de que se forem considerados, apenas, aqueles municípios
afastados da fronteira e com pouca interação com a economia da cidade de
Manaus, portanto a economia do PIM, o desmatamento, do período passado,
não tem muita importância. É provável que isso ocorra por dois motivos: o
primeiro é o de que as pressões existentes no sul do Amazonas não estão
atingindo a porção mais oriental da Amazônia.
O segundo motivo é o de que as outras atividades econômicas do Estado não
são intensivas no uso de floresta, direta e/ou indiretamente. Como a
performance da economia do Amazonas tem uma alta correlação com a
performance da economia do PIM, então é possível inferir que esta é a
principal força subjacente atuando beneficamente no Estado.

Inclusive, é possível ver no mapa da Amazônia legal, que o arco do desmatamento vem
se mantendo distante do centro do Amazonas, quiçá, da Amazônia legal:

1Fonte:http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/biblioteca/GIZ_Estudo_O
portunidades_APS.pdf

Assim, percebe-se que a ZFM, tem um caráter Transnacional, pois, um possível
desmatamento predatório em grande escala na região apresentada pelo PIM, poderia acarretar
aquecimento global, (p.62):
Uma importante evidência de que os efeitos positivos do PIM extrapolam o
âmbito das economias locais, tendo repercussões nacionais e mesmo
internacionais (globais). Algumas dessas externalidades estão relacionadas a
se evitar o dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) que seria lançado na
atmosfera com o desmatamento, e, com isso, aumentar o aquecimento
global.
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No âmbito regional, é importante salientar a importância da ZFM, para o
desenvolvimento da educação superior na região, pois, antes de sua implantação, a ZFM só
detinha uma única universidade, e agora com o modelo, a Universidade do Estado do Amazonas,
está instalada em todos os 62 (sessenta) ne dois municípios, com cursos de graduação, pósgraduação, mestrado e doutorado em todo o Amazonas2.
Nesse prisma, a UEA se manifestou sobre o impacto que a universidade irá sofrer, pois
a sua receita é totalmente arrecada pela ZFM, com a contribuição para a UEA no Art. 19, XIII,
alíneas b, Lei Estadual nº 2.826 de 29/09/2003. E nas palavras do Reitor da UEA, o impacto com
o Decreto que baixou a alíquota do IPI de produtos industrializados na ZFM, impactará
gravemente as finanças da Universidade: 3
“A UEA tem um impacto social muito grande, com 19 mil alunos, a maioria,
no interior. A universidade vem sendo sustentada desde a sua criação pelo
modelo Zona Franca de Manaus”,

Cabe ressaltar que o IDH no Amazonas é um dos mais baixos do Brasil, e com a
possibilidade de a ZFM sofrer graves ataques, a possibilidade do aumento do desmatamento,
do aquecimento global e da fome, é latente. Sendo o ataque contra a ZFM, com o Decreto de nº
11.047, de 14 de abril de 2022, devastador, na implementação de todas as políticas públicas
alcançadas com a Zona Franca de Manaus.

http://www.atlasbrasil.org.br/ranking

Ademais, requerer a guarida constitucional da ZFM, não é mero capricho, estando
protegido o seu modelo pelas prorrogações contidas nos arts. 40, 92 e 92-A do ADCT, além de
encontrar a exceção de sua sistemática no art. 151, I da CF/88:
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de
área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais,
pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da
Constituição.
(Vide Decreto nº 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios
que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona
Franca de Manaus.
Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
(Vide Decreto nº 7.212, de 2010)
Art. 92-A. São acrescidos 50 (cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 92
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
(Incluído pela
Emenda Constitucional nº 83, de 2014)

2

https://www.gov.br/suframa/pt-br/zfm/desenvolvimento-regional-1
https://realtime1.com.br/economia-e-negocios/uea-ve-chance-real-de-prejuizo-com-ipi-reduzido-deacordo-com-relatorio/
3
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Art. 151. É vedado à União:
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou
que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de
incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento
sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

Assim, conclui-se na presente nota técnica que:
a) resta demonstrado o papel fundamental da ZFM para que seja cumprido os 17 ODS,
o Art. 3º, III, 170, VI, VII, 225 da Constituição Federal da República Federativa do
Brasil;
b) resta demonstrado o caráter transnacional da ZFM, no que tange ao objetivo 13 dos
17 ODS, Ação contra a mudança global do clima, pois, conforme o estudo
apresentado, com o fim da ZFM, o desmatamento aumentaria em 77,2%,
acarretando em forte impacto do clima a nível global;
c) resta demonstrado que, sem a ZFM, a região seria devastada pela pobreza,
reduzindo ainda mais o IDH da região, podendo até mesmo chegar em estados de
extrema pobreza, além do já constatado;
d) resta demonstrado que, com o ataque ao modelo ZFM, a UEA, importantíssima
instituição desbravadora no que tange a levar o ensino superior aos 62 municípios
do Amazonas, será afetada, podendo reduzir ou erradicar drasticamente, a
educação e o ensino de qualidade, ODS 4;
e) resta demonstrado que o Decreto de nº 11.047, de 14 de abril de 2022, que reduziu
a alíquota do IPI para todo o Brasil entre eles, produtos que eram industrializados
exclusivamente na Zona Franca de Manaus, viola cabalmente o princípio do
desenvolvimento sustentável, pois irá retirar o direito das gerações futuras de terem
um meio ambiente ecologicamente preservado, possibilitando o aquecimento
global, por meio de uma possível devastação da Amazônia, sem o Polo Industrial de
Manaus;
f) o Decreto, irá aumentar a desigualdade regional, indo na contra mão do
desenvolvimento socioeconômico, com repercussão negativa nos âmbitos
regionais, nacionais e globais, violando o art. 40, 92 92-A do ADCT, Art. 3º, III, 151,
I, 170, VI, VII, 225 da Constituição Federal.

Ex positis,
É a nota técnica.
Manaus AM, 27 de abril de 2022.

DIEGO FRANCIVAN DOS SANTOS CHAAR
Advogado OAB/AM nº 15.310
RYTHELLE CHAAR DOS SANTOS
Estagiária de Direito
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