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OBJETO:
 I.1 Cláusula Primeira do Convênio nº 100/97 do Conselho Nacional de 

Política Fazendária – CONFAZ: Reduz 60% da base de cálculo do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS

 Cláusula primeira - 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 decrescimento (reguladores), [...];

 No caso do inciso I, da Cláusula primeira supracitada, o pedido de 
declaração de inconstitucionalidade é parcial e restringe-se ao texto 
antes mencionado (que são os agrotóxicos).



 OBJETO:

 I.2 Cláusula Terceira do Convênio nº 100/97 do Conselho Nacional de 
Política Fazendária – CONFAZ: Reduz 60% da base de cálculo do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS

 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.

 I.3 Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011 (substituído integralmente 
pelo Decreto 8.950/2016): Concede Isenção total do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI

 Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011: institui a Tabela de Impostos 
sobre Produtos Industrializados (TIPI), onde consta isenção total para esses 
produtos na cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). As 
substâncias da lista que recebem isenção e constituem objeto desta ação 
são as que seguem listadas, com a respectiva indicação da página na 
qual aparecem na lista:



 Acetato de dinoseb

 Aldrin Benomil

 Binapacril

 Captafol

 Clorfenvinfós 

 Clorobenzilato 

 DDT 

 Dinoseb 

 Endossulfan

 Endrin 

 EPTC 

 Estreptomicina 

 Fosfamidona 

 Forato 

 Heptacloro 

 Lindano 

 Metalaxil 

 Metamidofós 

 Monocrotofós 

 Oxitetraciclina 

 Paration 

 Pentaclorofenol 

 Ziram 



SÍNTESE INICIAL: PANORAMA DO USO 
DE AGROTÓXICOS NO BRASIL



 Desde 2008, o país ocupa esse triste troféu – campeão mundial de consumo de 
agrotóxicos.

 Em 2012, as vendas registraram aumento de 14% em relação ao ano anterior, 
movimentando US$ 9,710 bilhões contra US$ 8,488 bilhões em 2011. 

 Naquele ano foram comercializadas 823.226 toneladas de produtos químicos 
nas lavouras brasileiras, 12,6% a mais que em 2011.

 A média é de 5,2 kg de agrotóxicos por habitante, enquanto que, nos Estados 
Unidos, esta média era de 1,8 kg em 2012. 

 O Brasil consome sozinho 84% dos agrotóxicos vendidos na América Latina.

 Quatro commodities agrícolas concentram o consumo de agrotóxicos: soja, 
cana, milho e algodão. Em 2012 e 2013 essas culturas foram responsáveis, 
respectivamente, por 78,5% e 80% do total de venenos agrícolas vendidos no 
Brasil



 No Brasil, a política de incentivos à utilização de agroquímicos se inicia, ainda 
no ano de 1975, com o Plano Nacional de Desenvolvimento Agrícola, que, 
conforme ROSA, PESSOA e RIGOTTO1, “incentivava e exigia o uso de 
agrotóxicos, oferecendo grandes investimentos para financiar esses ‘insumos’ e 
também ampliar a indústria de síntese e formulação no país, que passou de 14 
fábricas em 1974 para 73 em 1985 (FIDELIS, 2006)”.

 Em 1997, o CONFAZ firmou Convênio nº 100/97, por meio do qual reduz 60% da 
base de cálculo do ICMS dos agrotóxicos, e autoriza os Estados a 
concederem isenção total do imposto. O IPI também vem sendo 
continuamente renunciado, conforme atestado o Decreto 7.66/2011 
(substituído integralmente pelo Decreto 8950/2016).

 Os preços de agrotóxicos revelam um cenário assustador: 

 a atrazina (disruptor endócrino) custa R$ 0,34 o litro;

 O mais caro, glifosato (cancerígeno), na promoção sai por R$ 35;

 Com uma média dos preços, ponderada pela participação no mercado, 
chegamos ao valor de R$ 24,68 por litro de agrotóxico.



Da violação do Direito Fundamental 
ao Meio Ambiente Equilibrado

 Art. 225- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

 Princípios:

 Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;

 Dever fundamental (imposto ao Poder Público e à coletividade) de 
proteção do meio ambiente;

 Obrigatoriedade da Intervenção do Poder Público em matéria ambienta;

 Solidariedade intra e intergeracional;

 Desenvolvimento Sustentável;

 Prevenção e Precaução.



Impactos socioambientais
 Esses produtos químicos eliminam insetos necessários ao equilíbrio das plantas, 

contaminam a terra, o ar e os recursos hídricos. 

 Na sua aplicação, acabam se dispersando no ar e são carregados pelas 
chuvas para os rios, contaminando o solo e o lençol freático. 

 A exposição aos agrotóxicos pode ocorrer através do trabalho, do ambiente 
e do consumo.

 De acordo com dados do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos 
(PARA) de 2014, realizado pela Anvisa, de 1.665 amostras coletadas, de arroz a 
cenoura e maçãs a pimentões, entre outros produtos, 29 por cento 
apresentavam resíduos que excediam os níveis permitidos ou continham 
agrotóxicos sem aprovação.

 Além dos alimentos, assinala-se a presença de agrotóxicos em água para 
consumo humano no Brasil. De acordo com o Atlas de Saneamento e Saúde 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre os municípios que 
declararam poluição ou contaminação, o esgoto sanitário, os resíduos de 
agrotóxicos e a destinação inadequada do lixo são causa de 72% das 
incidências de poluição na captação em mananciais superficiais, 54% em 
poços profundos e 60% em poços rasos (IBGE, 2011).



Da Violação do Direito Fundamental à 
Saúde
 Art. 196. A saúde é 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 (CF).

 Em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a 
serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de 
organização social da produção, as quais podem gerar grandes 
desigualdades nos níveis de vida (Relatório final da 8ª CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE, 1986: p. 4).

 O processo saúde-doença é determinado pelo modo como o Homem se 
apropria da natureza em um dado momento, apropriação esta que se 
realiza por meio do processo de trabalho, baseado em determinado grau 
de desenvolvimento das forças produtivas e relações sociais de 
produção (LAURELL, 1982: 23).



Dos impactos sobre a saúde humana:
 De acordo com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 1996), os 

agrotóxicos, após absorvidos por via digestiva, respiratória e/ou dérmica, 
podem desencadear efeitos variados na saúde humana:

 Natureza aguda - os sintomas surgem rapidamente, algumas horas após a 
exposição, por curto período de tempo, a produtos extrema ou altamente 
tóxicos. Pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave, a depender da 
quantidade de veneno absorvido. Os sinais e os sintomas variam de acordo 
com o(s) ingrediente(s) ativos e são nítidos e objetivos, como: fraqueza, 
vômitos, náuseas, convulsões, contrações musculares, cefaleia, dispneia, 
epistaxe e desmaio;

 Natureza subaguda - ocorre por exposição moderada ou pequena a produtos 
altamente ou medianamente tóxicos e tem aparecimento mais lento. Os 
sintomas são subjetivos e vagos, tais como cefaleia, fraqueza, mal-estar, dor de 
estômago e sonolência.



 Natureza crônica - caracteriza-se por surgimento tardio, após meses ou anos, 
por exposição pequena ou moderada a um ou múltiplos produtos, 
acarretando danos irreversíveis, como paralisias, neoplasias, lesões renais e 
hepáticas, efeitos neurotóxicos retardados, alterações cromossomiais, 
teratogênese, desregulações endócrinas etc. Em muitos casos, podem até ser 
confundidos com outros distúrbios ou simplesmente nunca serem relacionados 
ao agente causador.

 Entre 2007 e 2011, de acordo com os dados do SINAN, houve um crescimento 
de 67,4% de novos casos de acidentes de trabalho não-fatais devido a 
agrotóxicos, e o Coeficiente de intoxicações aumentou em 126,8%, aumento 
este maior entre as  mulheres (178%) (UFBA, 2012).

 Rosa, Pessoa e Rigotto noticiam, de acordo com os dados do Sistema 
Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o SINITOX que entre 1989 e 
2004, foram notificados mais de 1 milhão de casos de intoxicações humanas 
pelos venenos químicos, dos quais 6.632 vieram a óbito. 

 Para cada dólar gasto com a compra dos agrotóxicos no Estado do 
Paraná, cerca de US$ 1,28 são gerados em custos de saúde apenas para 
casos de intoxicação (FIOCRUZ)





Da Violação do Princípio da 
Seletividade Tributária
 O princípio da seletividade consiste em um instrumento da 

extrafiscalidade estatal e abrange uma seleção mínima de impostos, 
como o ICMS e o IPI. A extrafiscalidade consiste no uso de instrumentos 
do Direito Tributário cujos fins primeiros não são a arrecadação, mas 
objetivos não-fiscais, de estímulo ou controle a determinados 
comportamentos e atividades econômicas.

 A seletividade estabelece que, para os bens de maior essencialidade, a 
alíquota será menor, e o inverso ocorrerá para os bens menos essenciais 
(ou nocivos). Aplica-se para tributos indiretos, ou seja, aqueles que 
repercutem no consumidor final. É, ainda, uma técnica de justiça fiscal 
para fomentar a progressividade do sistema tributário.

 O intuito normativo é privilegiar os produtos essenciais à vida, à dignidade 
da pessoa humana, à justiça social, não a atividades econômicas 
extremamente poluidoras e danosas, que têm ampla capacidade de 
arcar com a carga tributária regular.



 No caso em apreço, ainda que se queira argumentar que os agrotóxicos são 
“essenciais” para a produção de alimentos do país, tal argumento não deve 
prosperar, pois:

 1. não são os alimentos, mas sim os agrotóxicos que recebem benefícios 
fiscais;

 2. tais produtos fazem parte do processo produtivo da indústria agrícola e, 
portanto, devem ser custeados por quem aufere lucro com a atividade 
econômica;

 3. não é razoável que o Estado considere como essencial substâncias que, 
comprovadamente, lesionam o direito à saúde e ao ambiente;

 4. o uso de agrotóxicos não possui relação, tampouco é essencial para a 
dignidade da pessoa humana, ao contrário, viola direitos fundamentais e,

 5. primordialmente, não há qualquer vinculação entre a produção agrícola 
e o estímulo aos agrotóxicos, conforme demonstram as pesquisas 
mencionadas no tópico sobre as violações do direito ao meio ambiente.



Do(s) pedido(s):
 a) A concessão de medida cautelar, nos termos do §3º, artigo 10, da Lei nº 9.868/99, 

antes de audiência ou de manifestação da AGU e PRG, por decisão monocrática, 
ad referendum do Plenário, ou mediante a pronta inclusão do feito em pauta, para 
que seja declarada a inconstitucionalidade das cláusulas primeira e terceira do 
Convênio 100/97 do CONFAZ, bem como dos itens impugnados e supracitados da 
Tabela do Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011 (IPI)19;

 b) No mérito, que se confirme o pedido de liminar, declarando a 
inconstitucionalidade dos dispositivos da cláusulas 1ª e 3ª do Convênio 100/97 e dos 
itens impugnados da Tabela do IPI – Decreto 7.660, de 2011;

 c) A notificação do CONFAZ e da Presidência da República, por serem responsáveis 
pela emissão dos atos normativos questionados, para que se manifestem, no prazo 
de trinta dias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 6ª da Lei 9.868/99;

 d) A notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o 
mérito desta ação;

 e) A notificação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, para que emita seu 
parecer;

 f) A realização de audiência pública para que sejam ouvidos especialistas e 
autoridades na matéria, nos moldes do art. 9º, §1º da Lei 9.868/99.
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