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Recife/PE, 21 de janeiro de 2021. 
 

Ao  
Excelentíssimo Senhor Parlamentar, 
 

Excelentíssimo Sr. Deputado, 
 
Inicialmente, gostaríamos de agradecer a oportunidade e a atenção de V.Exa. ao 
disponibilizar vossa agenda no último dia 21 de dezembro para iniciar às discussões 
acerca dos impactos que a Reforma Tributária pode provocar no setor produtivo nacional, 
especialmente nas condições de competitividade da indústria do Nordeste.  
 
Sabemos da importância da Reforma Tributária para o equilíbrio das contas públicas, 
ainda mais relevante ante à pandemia da COVID-19, mas que seja uma oportunidade 
também para trazer maior equilíbrio e justiça fiscal. 
 
Conforme dito acima e explanado para V.Exa., o setor produtivo é amplamente favorável 
e anseia há bastante tempo por uma efetiva Reforma Tributária que consiga 
principalmente simplificar as obrigações tributárias, diminuindo o custo de conformidade 
que onera severamente a atividade econômica no Brasil, que é sem dúvida o principal 
objetivo almejado por essa digna Comissão, criando um ambiente para maior crescimento 
econômico, com mais renda e emprego. 
 
É com grande preocupação, contudo, que o setor produtivo nordestino, e certamente 
também de outras regiões do Brasil, como o Centro-Oeste e a Zona Franca de Manaus, 
especialmente aquele vinculado ao agronegócio, veem a proposta de (i) adoção ampla e 

irrestrita da regra de tributação no consumo para todos os produtos, setores e regiões, 
com (ii) a eliminação total dos incentivos fiscais, que, frise-se, são a mola propulsora do 
desenvolvimento da economia dessas regiões, assegurando condições de competitividade 
com a indústria do Centro-Sul e com os produtos importados, como se verificou nas 
últimas décadas conforme se depreende da tabela abaixo: 
 

Participação das regiões no Produto Interno Bruto Real do Brasil, 1980/2016 

 1980 1991 2000 2010 2016 Variação 

Norte 3,35% 4,71% 4,60% 5,02% 5,38% +60,60% 
Nordeste 11,96% 13,37% 13,09% 13,07% 14,33% +19,82% 
Centro-Oeste 5,38% 6,10% 6,95% 8,87% 10,10% +87,73% 
Sudeste 62,34% 58,71% 57,79% 56,41% 53,17% -14,71% 
Sul 16,97% 17,11% 17,57% 16,64% 17,02% +0,29% 

  
Dessa forma, ressaltando ainda que a tributação sobre o consumo é evidentemente mais 
regressiva pois tributa de igual modo ricos e pobres, elencamos alguns pontos que devem 
ser tratados e discutidos com maior profundida no âmbito dessa tão esperada Reforma 
Tributária, que certamente encontrará um denominador comum que distribua justiça 
fiscal com equilíbrio e levando em consideração as desigualdades regionais: 
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1. Imprescindibilidade dos Incentivos Fiscais como forma de assegurar a 
competitividade Centro-Sul x Nordeste  

 
Não há qualquer contestação de que as empresas situadas no Centro-Sul possuem 

condições de exercício da atividade econômica e composição de custos muito mais 
favoráveis do que aquelas localizadas em regiões menos desenvolvidas, seja pela 
proximidade dos mercados consumidores, mão-de-obra especializada abundante, 
insumos industrializados mais baratos, entre diversos outros fatores, seja ainda por razões 
topográficas (relevo acidentado) e hidrológicas (períodos de estiagem) que prejudicam 
notadamente alguns setores como o agroindustrial. 
 

Os incentivos fiscais (tanto o da Sudene como os Incentivos estaduais) surgiram, 
então, como forma de equalização e mitigação dessa “disparidade de armas” derivada 
exclusivamente da localização do empreendimento econômico. Eliminar os incentivos 
implicará, portanto, no retrocesso das desigualdades regionais e na extinção do setor 
produtivo nessas regiões, com o consequente aumento do desemprego, especialmente da 
mão-de-obra de baixa especialização, aumentando as desigualdades regionais.   
 

Não se pode olvidar que os incentivos fiscais são instrumentos utilizados por todos 

os países desenvolvidos e, no Brasil, já estão incorporados à estrutura econômica do país 
pois, conforme reconhecido pelo STF e STJ, “configura instrumento legítimo de política fiscal 
para a materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo”.  
 

Logo, nesse momento, é a sua eliminação que tornará a tributação menos neutra e 
mais desigual, afrontando a clássica lição de Rui Barbosa de que “Tratar com desigualdade 
a iguais, ou desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real”. 

 
Uma alternativa que propomos seria condicionar a extinção desses benefícios fiscais 

hoje vigentes à eliminação dos motivos que os justificam, o que poderia ser feito através 
do estabelecimento de regra que proibisse a concessão de incentivos fiscais a 
estabelecimentos localizados em Estados e/ou Regiões que atinjam um determinado nível 
de desenvolvimento. Assim, por exemplo, poderia se propor que os incentivos fiscais 
seriam mantidos até que o Estado ou Região alcance um percentual do PIB ou do IDH 
nacional, quando então estaria se presumindo razoavelmente, e com base em critérios 
objetivos, que haveria igualdade de condições e “paridade de armas” entre os agentes 
econômicos. 

 
 

2. Eficiência do Método de concessão de Créditos Presumidos de ICMS  
 

É importante ressaltar que, mesmo aqueles que defendem a eliminação dos 
incentivos fiscais, reconhecem que os Estados precisam dar estímulos à atividade 
produtiva localizada nessas regiões menos desenvolvidas. Defendem, contudo, que sejam 
concedidos incentivos financeiros sem vinculação com os tributos. Essa alternativa, 
todavia, revela-se ineficiente e prejudicial pois: 

 
(i) NÃO há, em quaisquer das propostas de Reforma Tributária apresentadas, sequer 

uma minuta com a explicitação dos critérios de concessão dos incentivos financeiros, 
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não existindo previsibilidade nem garantia de que as atividades e as empresas hoje 
alcançadas pelos incentivos fiscais terão subvenções equivalentes no novo modelo;  

 
(ii) Exemplo do risco de aceitação de uma mudança de “olhos vendados” com a 

promessa de futura regulamentação foi a demora de 24 anos para edição da lei 
complementar que estabeleceu os critérios de compensação pela desoneração das 
exportações prevista na Lei Kandir de 1996, só aprovada agora em 2020;  

  
(iii) Ademais, os incentivos fiscais, tais quais os créditos presumidos de ICMS, são 

vinculados diretamente à comercialização da produção. Logo, só tem incentivo 
fiscal quem produz, caracterizando-se como uma “injeção direta na veia” e no 
incremento da atividade econômica. 

 
A alternativa de substituição dos incentivos fiscais pelos incentivos financeiros, 

portanto, além de gerar insegurança jurídica para o setor produtivo e para o investidor, 
mostra-se ineficiente quando comparada com o método atualmente adotado por 
praticamente todos os Estados. 
 

    Ademais, o Fundo de Desenvolvimento que vem sendo definido como instrumento 
para corrigir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento das regiões mais 
carentes, tem a sua alocação de valor, operacionalização e governança, desconhecidos. 

 
 

3. Estabelecimento da tributação no consumo exclusivamente para setores cuja 
produção é intangível e imaterial (economia digital) 

 
Além de ser mais regressiva, a adoção do método de tributação sobre o consumo 

somente se mostraria possível e adequado para setores cuja produção se tornou 

intangível e desmaterializada, na chamada economia digital, que é sempre o vetor das 
propostas de concentração da tributação no consumo.  

 
Todavia, não se pode simplesmente transpor a mesma solução para os setores cuja 

produção é tangível e material e que concentra a maior parte da atividade econômica 
nacional e dos empregos, ressaltando-se que a simplificação das obrigações acessórias e 

do compliance tributário através do método inserido nas propostas de Reforma 
Tributária, é plenamente compatível com a manutenção dos incentivos fiscais e com a 

tributação na produção “tangível e material”.  
 
 

4. Manutenção dos incentivos fiscais dos produtos da cesta básica 
 
Outra preocupação advinda das propostas de Reforma Tributária apresentadas é a 

eliminação do incentivo fiscal dos produtos da cesta básica, entre eles o açúcar, que hoje é 
consubstanciado na alíquota zero do PIS/COFINS. Com a substituição dessas 
contribuições pelo novo imposto unificado sobre o valor agregado, de alíquota geral 
idêntica a todos os produtos (sejam produtos de primeira subsistência, como o açúcar, 
sejam produtos de luxo, como joias e barcos), o resultado certamente será o aumento da 
tributação sobre esses produtos da cesta básica e, consequentemente, aumento do preço 
de tais itens, onerando diretamente a população de menor poder aquisitivo.   
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5. Competitividade Etanol x Gasolina  
 
A tributação sobre o consumo com a unificação das alíquotas para todos os produtos 

retira também outro instrumento de equalização e estímulo à utilização de combustíveis 
renováveis (etanol), em detrimento dos combustíveis fósseis. 

 
É certo que as propostas de Reforma preveem a possibilidade de criação de um 

imposto seletivo, com o objetivo justamente de utilizar o tributo como meio indutor de 
desestímulo ao consumo de alguns produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, tal 
qual a gasolina. É importante, contudo, que a definição de quais produtos se sujeitarão 

a esse tributo extra-fiscal já esteja posta e definida na própria Reforma Tributária. 
 
 

6. Apresentação da Carga Tributária Efetiva no novo modelo 
 
Por fim, faz-se mister ressaltar que as propostas de Reforma Tributária apresentadas 

se cingem a explicitar aspectos gerais do novo sistema tributário proposto, mas não 
deixam claro um aspecto primordial para avaliação dos impactos efetivos na economia: 
qual a carga tributária efetiva a que se sujeitarão as empresas e os consumidores?  

 
Aprovar uma Reforma Tributária sem essa informação clara significaria dar um 

“cheque em branco” à Receita Federal e às Secretarias das Fazendas e dos Municípios, em 
contradição com um dos pilares da Reforma, que é a transparência e a previsibilidade da 
tributação.  

 
Sendo o que nos parece relevante para o presente momento, renovamos nossos 

agradecimentos pela oportunidade de participar da discussão, que estamos à disposição, 
e de expor nosso entendimento, preocupações e soluções para esse assunto de extrema 
relevância para o setor produtivo do Nordeste e do Brasil.  

 
Renato Augusto Pontes Cunha  
Presidente Executivo – Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia 
NOVABIO.    
Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco 
SINDAÇÚCAR-PE.  
 

 

Pedro Robério de Melo Nogueira  
Presidente do Conselho – Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia 
NOVABIO.   
Presidente – Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas 
SINDAÇÚCAR-AL.  


