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ARGUMENTOS DO SETOR ECONÔMICO

 “Argumentos são todos falaciosos e com nítido viés ideológico;”

 “O Brasil é uma potência agrícola tropical”;

 “O Brasil usa de forma eficiente. Não se usa mais no Brasil do que em outras 
partes do mundo”; 

 “Desconhecem estudos de causalidade entre o uso de agrotóxicos e 
consequências maléficas à saúde e ao ambiente;”

 “Não há tecnologia alternativa economicamente viável”;

 Quase 50% do PIB;

 Aumento dos custos de produção agropecuários entre 8% e 14% mais caros;

 Brasil tem legislação protetiva e é o único do mundo a exigir a receita 
agronômica;

 Baratear os alimentos;



CONTRADIÇÕES
 U$12bi foi o faturamento da indústria de agrotóxicos no Brasil em 

2014 (controlada por multinacionais);

 A taxa de crescimento do mercado brasileiro de agrotóxicos, 
entre 2000 e 2010, foi de 190%

 O setor também tem tratamento privilegiado para a compra de 
fertilizantes, adubação química, aquisição de maquinário e 
benefícios fiscais no uso da água para irrigação.

 Risco da atividade e lucro

 Em apenas um ano, o Estado brasileiro deixou de arrecadar R$ 
2,07 bilhões em isenções fiscais concedidas à comercialização 
de agrotóxicos 



A LEGISLAÇÃO É PROTETIVA O 
SUFICIENTE? 

- Registro ad eternum (glifosato)

- Técnicos, fiscalização, custo e mercado de registro

- 239 novos registros em 2019

- O valor de glifosato permitido em soja no brasil é 200 vezes maior 
eu na Europa (FRIOCRUZ)

- 504 agrotóxicos de uso permitido, dos quais 30% são banidos na 
união europeia; (BOMBARDI)

- Pulverização aérea de agrotóxicos

- O PL dos Venenos



A ISENÇÃO É DIRECIONADA PARA OS 
AGROTÓXICOS, NÃO PARA OS 
ALIMENTOS
Um modelo químico-dependente e não eficiente: Soja 

aumentou sua produtividade em 9,5% nos últimos 13 anos, 
período em que consumiu 124% a mais de agrotóxicos 
(Abrasco);

Agricultura familiar e camponesa: apesar de ocupar 24% da 
terra cultivada, responde por 70% dos alimentos in natura 
consumidos; são 84% dos estabelecimentos agrícolas com cerca 
de 14,4 milhões de pessoas; (CONSEA)

Culturas que mais usam agrotóxicos:
• Soja (55,6%)
• Cana de açúcar (9, 82%)
• Milho (6,83%)



A ISENÇÃO É DIRECIONADA PARA OS 
AGROTÓXICOS, NÃO PARA OS ALIMENTOS

 Preço da venda é fixado em bolsa de valores e não estabelecido pela 
fórmula despesa + lucro, então a lucratividade vem do quanto eles 
conseguirem economizar nas despesas

 Se o produto não tem concorrência no mercado, a isenção não se 
reflete no preço final, implica em maior lucro da empresa; (MMA)

 Produtos contrabandeados ou mais áreas de cultivo pra compensar a 
lucratividade;

 Desestímulo às multinacionais a investirem no país



A PROCURADORIA GERAL DA 
REPÚBLICA

 Princípio do Poluidor-pagador

 Princípios da Prevenção e da Precaução

 Dever constitucional de redução de riscos no trabalho

 Seletividade em função da essencialidade

 Meio ambiente deve prevalecer na ponderação entre normas 
constitucionais



MANIFESTAÇÕES DE ÓRGÃOS

 Ministério da Fazenda: Razões políticas ou macroeconômicas? 

- Ata do CONFAZ não explicita; 

- IPI: desde 1983

“Não foi realizada avaliação voltada para substituição dos 
incentivos fiscais dos agrotóxicos por outras”;



MANIFESTAÇÕES DE ÓRGÃOS

 Ministério do Trabalho:
- Informalidade de 60% a 90%
- Subnotificação: 1 para 50
- NR 31

  Ministério Público do Trabalho:
- De 2007 a 2014 foram 25 mil intoxicações, estima que corresponde a 2% dos 

números reais; (BOMBARDI)
- É inseguro o uso de agrotóxicos no Brasil
- Há sim subsídios empíricos de natureza oficial para estabelecer inferência 

causal entre a utilização de agrotóxicos e os impactos negativos da saúde do 
trabalhador rural; 

- As condições de exposição não são replicáveis em laboratório; (FIOCRUZ)
- Poucos laboratórios e concentrados no sudeste (78%) (FIOCRUZ)



MANIFESTAÇÕES DE ÓRGÃOS

 “Interesse institucional e social que se diminua a utilização de 
agrotóxicos de maior perigo e risco;” (ANVISA)

 “Há necessária relação de causalidade fático-normativa entre 
uso de agrotóxicos e consequências maléficas à saúde 
pública;” (Centro de Estudos e Pesquisas em Direito Sanitário)

 Custos externalizados e aumento da arrecadação (TERRA DE 
DIREITOS et al);

 Contaminação das águas



HÁ SOLUÇÕES VIÁVEIS? PERSPECTIVAS DE 
PRODUÇÃO ORGÂNICA E AGROECOLÓGICA
 Lei 10.831/2003: agricultura orgânica;
 Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por meio da Lei 

de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (nº 11.346/2006).
 Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN, por meio da 

edição do Decreto 7.272/2010.
 Decreto 7.794/2012: PNAPO (Política Nacional de Agroecologia e produção 

orgânica);
 Proposta no Congresso a PNARA
 O uso de agrotóxicos é classificado pelo Consea como uma das mais severas 

violações do direito humano à alimentação adequada;
 Estudos da FAO provam que sistemas agroecológicos são capazes de 

abastecer os alimentos e outros produtos de ordem agrícola
 Relatoria especial da ONU para o direito à alimentação adequada fala do fim 

da isenção fiscal a agrotóxicos; (FIAN)



PERSPECTIVAS

 Audiência Pública para amplificação do debate

 Construção conjunta e mobilização ativa dos setores da 
sociedade

 Procedência da ação 

 Enfrentamento mais amplo à política de isenção fiscal
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