
 O conteúdo deste trabalho não representa a posição da Consultoria 
Legislativa, tampouco da Câmara dos Deputados, sendo de exclusiva 

responsabilidade de seu autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS NO 
DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE 

FRONTEIRA  

Paula Gonçalves Ferreira Santos 
Consultora Legislativa da Área III 

Direito Tributário e Tributação 
 

Pedro Garrido da Costa Lima 
Consultor Legislativo da Área IX 

Política e Planejamento Econômicos, Desenvolvimento Econômico e 
Economia internacional 

 ESTUDO  

 AGOSTO DE 2022  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
© 2021 Câmara dos Deputados. 
Todos os direitos reservados. Este trabalho poderá ser reproduzido ou transmitido na 
íntegra, desde que citados(as) os(as) autores(as). São vedadas a venda, a reprodução parcial e 
a tradução, sem autorização prévia por escrito da Câmara dos Deputados. 
O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus(suas) autores(as), não 
representando a posição da Consultoria Legislativa, caracterizando-se, nos termos do art. 13, 
parágrafo único da Resolução nº 48, de 1993, como produção de cunho pessoal do(a) 

consultor(a). 

 
 
 
 



3 

 

 

Paula Santos, Pedro Garrido Lima 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

RESUMO EXECUTIVO 

O presente Estudo discute políticas públicas no desenvolvimento da faixa de fronteira no 

Brasil. Apresenta-se o contexto histórico e atual da faixa de fronteira. O desenvolvimento da 

região de fronteira é relacionado com o desenvolvimento do restante do país, dando enfoque 

ao caminho da integração. São examinados alguns regimes tributários criados no Brasil para 

o desenvolvimento regional. Discute-se também o impacto de propostas de reforma 

tributária atualmente em trâmite no Congresso Nacional e restrições fiscais existentes. 

Indicam-se o marco regulatório relativo à faixa de fronteira e possibilidades de 

desenvolvimento das áreas de fronteira. Por último, são feitas considerações finais. 

Os incentivos devem estar atrelados à política nacional de desenvolvimento e às políticas 

regionais, além de ser bem calibrados com planejamento de longo prazo e metas de 

investimentos e conteúdo local que gerem encadeamentos produtivos locais e nacionais, 

agregação de valor e inovação para as regiões afetadas. Deve-se desenvolver uma visão 

holística no que tange ao crescimento dessas áreas tão carentes de desenvolvimento na faixa 

de fronteira, inclusive buscando os elementos institucionais necessários e a cooperação com 

os países vizinhos. Ao mesmo tempo, faz-se mister a realização de estudos aprofundados 

que destaquem os elementos locais específicos para o desenvolvimento de cada região, em 

virtude da marcante heterogeneidade ao longo da extensa faixa de fronteira brasileira  

 

Palavras-chave: faixa de fronteira; desenvolvimento regional; incentivos tributários; 
planejamento.  
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1 -  INTRODUÇÃO 

As regiões de fronteiras são áreas com um desenvolvimento relativo mais 

baixo que o restante do país, fator que incomoda e que leva a serem pensadas medidas que 

possam reduzir a desigualdade. Essas medidas, quando operadas pelo Estado, traduzem-se 

em políticas públicas, as quais, se eficazes, podem contribuir com o florescimento da região 

e, logo, com um crescimento mais célere, também mais integrado, de todo o território. O 

valor do avanço global está na possibilidade de as diversas partes se interconectarem e, por 

retroalimentação, haver mais negócios, maiores trocas e mais dinamismo nos vínculos 

socioeconômicos.  

Inexiste uma fórmula pronta, única, para o desenvolvimento dessas 

regiões fronteiriças, que detêm a maior diversidade imaginável. É descabido criar uma política 

pública para Tabatinga e para Foz do Iguaçu nos mesmos termos. São municípios de 

realidades díspares: cada um merece um olhar particular e uma política pública própria.  

Além da necessidade de diálogo com os diversos níveis de governo 

(municipal, estadual e federal), as políticas públicas não podem tentar resolver tudo de modo 

simplista. As mais diversas atribulações circundam essa parte do território. A ideia de criar 

um benefício para que empresas se vejam seduzidas a se estabelecer em uma localidade não 

é suficiente. Precisa-se pensar em como os insumos chegarão na região (logística) e em como 

os produtos sairão, em como a política pública impactará o meio ambiente, em como se pode 

aproveitar o potencial econômico da região, em como a população local será atingida, em 

como se pode criar um sistema que funcione não somente de modo local, mas que se 

harmonize com uma política nacional de desenvolvimento (não se quer que uma região 

dispute com outra, mas que as duas floresçam de modo cooperativo).  

Não existe fórmula fácil. Talvez seja por isso que o país não tenha 

conseguido alcançá-la até agora. Nesse sentido, esse trabalho se propõe a analisar as 

circunstâncias atuais e a avaliar a possibilidade de uma solução distinta da que se tem 

preconizado até o momento. Não se quer somente relevar as circunstâncias das regiões, mas 

mostrar o que pode dar certo e o que já foi tentado e que não deu certo.  

A primeira parte enfoca o contexto histórico e a situação atual da faixa de 

fronteira. Em seguida, analisa-se a relação do desenvolvimento da região de fronteira com o 

desenvolvimento do restante do país, observando como se pode objetivar a integração de 

ambos. Em uma terceira etapa, examinam-se alguns regimes criados no Brasil, como a Zona 

http://www.camara.leg.br/conle
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Franca de Manaus. Em um quarto momento, o cerne é o impacto de propostas de reforma 

tributária atualmente em trâmite no Congresso Nacional e restrições fiscais sobre o 

desenvolvimento da Região de Fronteira. A análise detém-se, ainda, no marco regulatório 

para a temática, seguido de algumas sugestões para se desenvolver essas áreas. Por último, 

são feitas considerações finais.  

2 -  QUESTÕES HISTÓRICAS DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NA 

REGIÃO DE FAIXA DE FRONTEIRA 

2.1 ATÉ A DECÁDA DE 1970 

A capacidade do Estado em intervir na economia era reduzida antes da 

década de 1930. Porém, a partir da década de 1940, a preocupação com o desenvolvimento 

regional começa a surgir e se inicia um movimento mais efetivo para se reduzir as 

desigualdades entre as regiões do país (KRAJEVSKI, MANTOVANELI JR. e THEIS, 2020, 

p. 279). Esse começo incipiente foi feito com base na dissociação entre a política industrial 

e a política regional. À época, havia uma tendência de concentração da atividade industrial 

na Região Metropolitana de São Paulo, em virtude da carência de recursos para a promoção 

do crescimento industrial (ABDAL, 2017, p. 108-109). Já a mitigação das diferenças regionais 

estava sendo enfrentada nesse período por meio da criação da Comissão do Vale do São 

Francisco (CVSF) e da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), na década de 

1940, e, posteriormente, com a criação da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene) e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), além 

dos planos de desenvolvimento para o Norte e para o Nordeste (DINIZ, 2001, p. 4). 

Uma rápida ampliação da indústria, ocorrida a partir do final da década de 

1960, levou à reversão da polarização industrial na área metropolitana de São Paulo (DINIZ, 

2001, pg. 4). Apesar de o ano de 1970 marcar o auge do processo de concentração econômica 

no Estado, quando sua produção industrial atingiu 58,2% do total do país (MACEDO, 

PIRES e SAMPAIO, 2017, p. 4), a participação começou a perder sua vantagem relativa, 

chegando a 17,6% do total nacional em 1979 (DINIZ e MENDES, 2021, p. 7). Esse 

decréscimo na participação relativa se deve aos novos investimentos industriais aprovados 

para o Brasil à época, que foram realizados com foco nas demais capitais e em cidades médias. 

http://www.camara.leg.br/conle
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2.2 DE 1970 A 1985 

No período 1970-1985 houve redução crescente das desigualdades 

regionais, impulsionada pelos investimentos feitos no âmbito do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND).  Essas políticas de desconcentração industrial favoreceram, em 

algum grau, a maior parte do território nacional (ABDAL, 2017, pp. 108-109). Contudo, 

enfrentaram dificuldades em face da deficiência de infraestrutura física e humana fora da 

macrorregião mais desenvolvida do país, que engloba do centro do Estado de Minas Gerais 

até o nordeste do Rio Grande do Sul, incluindo o interior do Estado de São Paulo (DINIZ, 

2001, p. 10). 

2.3 O PADRÃO NACIONAL-DESENVOLVIMENTISTA 

Até 1985, inobstante as diferenças que caracterizavam a localização das 

atividades industriais (em um primeiro momento, até 1970, concentrada, e em um segundo 

momento, entre 1970 e 1985, desconcentrada), o país caracterizou-se pelo padrão de 

desenvolvimento conhecido como nacional-desenvolvimentista. Nesse modelo, havia 

significativa atuação estatal, com o Estado agindo como produtor direto, além de atuar com 

uma política industrial ativa, preconizando a substituição de importações, o protecionismo e 

a orientação para o mercado interno (ABDAL, 2017, p. 108-109). 

De acordo com BRESSER-PEREIRA (2007), o termo “nacional-

desenvolvimentista” destaca:  

[…] primeiro, que o objetivo fundamental da política econômica era o de promover o 
desenvolvimento econômico, e, segundo, que, para isso, era preciso que a nação, isto é, os 
empresários, a burocracia do Estado, as classes médias e os trabalhadores, associados 
na competição internacional, definissem os meios que utilizariam para alcançar esse 
objetivo nos quadros do sistema capitalista, tendo como principal instrumento de ação 
coletiva o Estado.  

 

Apesar desse ousado propósito, as áreas mais desenvolvidas continuaram 

sendo aquelas situadas na macrorregião que engloba o Sudeste e parte do Sul. No restante 

do país, o que se tinha eram ilhas de produtividade, onde investimentos fabris sem conexão 

local eram majoritariamente voltados ao comércio exterior e predominantemente destinados 

ao mercado de commodities (ABDAL, 2017, p. 111). 

http://www.camara.leg.br/conle
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2.4 CENÁRIO ATUAL 

As décadas de 1980 e 1990 foram caraterizadas por abertura comercial, 

desregulamentação e desconstrução de políticas desenvolvimentistas. No início do século 

XXI, nota-se a retomada da formulação de políticas regionais (LIMA, 2018). Embora a 

redução das desigualdades regionais seja objeto de discursos e ações do Governo, isso não 

implicou o cumprimento do prometido, o que deu ensejo ao seguimento de um padrão 

desigual de desenvolvimento das regiões do país (KRAJEVSKI, MANTOVANELI JR. e 

THEIS, 2020, p. 279). Não houve, também, uma mudança no arquétipo estrutural de 

distribuição espacial da indústria brasileira. O processo de desconcentração industrial se 

esvaziou, poucas novas áreas de produção surgiram, e as que surgiram são vizinhas às áreas 

tradicionais (ABDAL, 2017, p. 108). 

CANO (2018) defende que o país está em um processo de 

desindustrialização. De acordo com o autor, eram razões primordiais dessa marcha ao revés 

a política cambial com câmbio excessivamente valorizado; a abertura para o comércio 

exterior de forma desregrada; as taxas de juros elevadas; o Investimento Estrangeiro Direto 

(IED) desviado da indústria de transformação; e, por último, a desaceleração da economia 

mundial.  

Em outro sentido, SALAMA (2018) entende que o Brasil não consegue 

modificar o padrão de sua indústria em relação ao de outros países. Importa cada vez mais 

produtos de tecnologia avançada, pois, embora os esteja produzindo mais, essa produção 

não é suficiente. As exportações do país estão concentradas em produtos de baixa tecnologia, 

sendo que somente essas mercadorias têm um saldo positivo na balança comercial. Pior, 

apesar de os produtos brasileiros serem, no seu conjunto, de boa qualidade, existe uma 

tendência crescente para que haja uma deterioração desse valor intrínseco.  

Interessante notar que, de acordo com o IBGE, dos 5.568 Municípios1, 

sem contar o Distrito Federal, 588 são considerados de faixa de fronteira2, os quais foram 

contabilizados em acordo com a Lei n° 6.634, de 02 de maio de 19793, que dispõe sobre a 

                                            
1 Informação disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-
territorial/15761-areas-dos-municipios.html?=&t=o-que-e Acesso em: 02/06/2020 
2  Informação disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-
territorial/24073-municipios-da-faixa-de-fronteira.html?=&t=o-que-e Acesso em: 02/06/2020 
3 Lei n° 6.634, de 2 de maio de 1979. Art. 1º É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa 
interna de 150 Km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do território 
nacional, que será designada como Faixa de Fronteira. 

http://www.camara.leg.br/conle
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Faixa de Fronteira. Pode-se dizer, então, que pouco mais de 10% dos municípios brasileiros 

estão localizados em zona de fronteira. Em termos de área, a representatividade é ainda 

maior, pois a zona de fronteira detém um total de 1,4 milhão de km², incluindo a Lagoa dos 

Patos e a Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul, o equivalente a 16,6% do território brasileiro4. 

A abrangência da faixa de fronteira ao longo do território nacional pode 

ser visualizada no mapa abaixo, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Mapa. Municípios da faixa de fronteira, 2020.

 

                                            
4 Informação retirada dos estudos realizados pelo IBGE sobre os Municípios de Fronteira. Disponível em: < 
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/24073-municipios-da-
faixa-de-fronteira.html?=&t=acesso-ao-produto> Acesso em 03/06/2021 
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Não obstante a representatividade, somente três Municípios – Porto 

Velho (RO), Foz do Iguaçu (PR) e Cascavel (PR) – estão entre os cento e dez maiores, em 

relação ao Produto Interno Bruto (PIB) em preços correntes, segundo os Municípios e as 

respectivas Unidades da Federação em 20195. Observando mais detidamente os números 

apresentados pelo IBGE, percebe-se que os cento e dez maiores municípios, em relação ao 

valor adicionado bruto da indústria em 2019, tiveram uma participação de 55,16% do valor 

adicionado bruto do país. No entanto, Porto Velho (0,24%), Foz do Iguaçu (0,21%) e 

Cascavel (PR) (0,17%) tiveram uma participação conjunta de 0,62%, o que corresponde a 

menos de 1,2% da participação no PIB destes cento e dez Municípios. Assim, a expressão 

do produto industrial da zona de fronteira é bem menor do que a sua representatividade em 

área e em número de municípios.  

O padrão de desenvolvimento, em face das diferentes características e da 

continentalidade do país, deveria ser bem diferente entre as regiões de fronteira do Brasil. 

Contudo, apesar dos diferentes aspectos envolvidos, que demandam solução diferenciada, o 

padrão de desenvolvimento é similar.  

Nas regiões Norte e Centro-Oeste existe um processo de urbanização 

disperso, que reforçou uma desconcentração produtiva com primado da agropecuária. A 

participação da indústria de transformação nessas regiões vem caindo exponencialmente. 

Pode-se dizer assim que existe uma dupla especialização regressiva:  a pauta exportadora 

agropecuária e uma estrutura produtiva primária (MACEDO, 2010, p. 97).  

A fronteira Norte enfrenta as madeireiras, muitas instaladas de modo 

ilegal, e a produção agrícola. As duas atividades resultam em um forte potencial de gerar 

desmatamento e queimadas. São grandes firmas nacionais e multinacionais que se conectam 

a uma ampla rede internacional de importadores no exterior com uma cadeia de fornecedores 

(indígena e não indígena) na região (MACHADO, RIBEIRO e MONTEIRO, 2014, p. 19). 

O Centro-Oeste conta com grandes grupos privados, os quais redefiniram 

as articulações com os mercados interno e externo. Na região, foram implantados modernos 

e avançados complexos agroindustriais, que, apesar de seu caráter extensivo, se destacam 

                                            
5 Informação retirada da pesquisa do Produto Interno Bruto dos Municípios. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-
municipios.html?=&t=resultados Acesso em 02/08/2022. 
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pela eficiência, em termos econômicos, na tecnificação agropecuária (MACEDO, 2010, p. 

92).  

No que concerne à região Sul, o potencial de desenvolvimento econômico 

também está relacionado ao setor primário (básico), apesar de uma parcela pequena se 

concentrar no setor de serviços, no de comércio e no de manufaturados (indústria).  O foco 

das exportações está nas commodities agrícolas, com valor agregado e intensividade tecnológica 

baixos (Leão de Miranda et al., 2020, p. 161).  

Percebe-se que as três regiões onde se encontra a fronteira terrestre 

brasileira têm seu foco na agroindústria. Como informam DINIZ e MENDES (2021), o 

desenvolvimento regional recente detém duas características distintas com relação às 

atividades industriais, pois, no caso das regiões de fronteira, há enclaves de atividades 

agroindustriais: 

Atividades industriais dispersas no território nacional, com duas 
características distintas: enclaves exportadores em atividades 
agroindustriais (frigoríficos, beneficiamento de cereais, insumos) em pontos 
nodais da grande fronteira agropecuária distante, especialmente 
Mato Grosso, Rondônia e Pará; e atividades industriais dispersas, 
produtoras de bens de consumo generalizado (alimentos, bebidas, 
confecções), insumos de demanda local, como cerâmicas e outros materiais de construção, 
oficinas e artesanatos mecânicos etc., em regiões de ocupação dispersa e 
baixo nível de desenvolvimento, como são o norte e nordeste de 
Minas Geais, o estado do Espírito Santo, a metade sul do Rio 
Grande do Sul e o interior do nordeste, especialmente no estado da 
Bahia. 

 

Nesse contexto, cabe notar que se encontra em tramitação na Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei nº 3.3216, de 2008, de autoria do Deputado Afonso Hamm 

(PP/RS), que altera a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, com o objetivo de criar incentivos 

para o desenvolvimento da Faixa de Fronteira da região Sul. Entre outras alterações, essa 

proposição isenta do imposto de renda, por dez anos, as empresas que se instalarem ou 

ampliarem suas atividades na faixa de fronteira. 

                                            
6 Atualmente essa proposição aguarda deliberação na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos 
Deputados (conforme consulta, realizada em 17/8/2022, no endereço 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=392045 . 

http://www.camara.leg.br/conle
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3 -  O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE FRONTEIRA COMO FATOR 

DE INTEGRAÇÃO NACIONAL 

A integração formal é promovida pelo Estado e por agentes formais do 

mercado, como empresas, transportadoras, atacadistas e grandes conglomerados comerciais 

(FERRARO JR., 2020, p. 6). No que tange à promoção feita com recursos governamentais, 

tem-se que, até o início do século XXI, as políticas públicas estabelecidas para a área 

fronteiriça e a integração transnacional focavam essencialmente na segurança pública e na 

ocupação do território (KRÜGER et al., 2017, p. 42). 

Para propiciar a integração das áreas de fronteira com o restante do país, 

os investimentos feitos em nível federal são os mais importantes. Contudo, esses 

investimentos são predominantemente feitos na dimensão socioeconômica, inexistindo um 

equilíbrio entre as iniciativas ambiental, econômica e social (KRÜGER et al., 2017, p. 58). O 

emprego de recursos públicos deveria ser feito de maneira mais holística, conferindo 

importância para todos os fatores que podem interagir e interferir nessas políticas.  

Nesse sentido, a dimensão ambiental considera a biodiversidade, as 

potencialidades ecológicas da região, bem como a utilização adequada dos recursos naturais, 

em harmonia com o modelo de exploração econômica, com o crescimento da população e 

com as limitações dos recursos naturais, de forma sustentável (MANTOVANI et al., 2020, 

p. 11).  

A dimensão econômica deve ser observada sob a ótica da produção local, 

o que implica ser levada em conta a realidade produtiva da região. Já a dimensão social deve 

ser vista sob o espectro do desenvolvimento humano e do capital social. Os três aspectos 

deveriam dialogar de forma a evitar conflitos sociais, bem como crescimento e 

desenvolvimento econômico excessivamente acelerado de uma região, o que pode fazer com 

que se exacerbe o movimento migratório e as disparidades regionais (MANTOVANI et al., 

2020, p. 12). 

As experiências levadas a cabo na região de fronteira do país carecem, em 

grande medida, desse olhar integral. No Arco Norte, por exemplo, verifica-se uma grande 

extensão territorial com apenas oito das trinta cidades-gêmeas brasileiras localizadas nele – 

somente em Tabatinga a população ultrapassa a marca de 50 mil habitantes. A maior parte 

da superfície é escassamente povoada. Um projeto de desenvolvimento da região deve levar 

em conta esse aspecto populacional heterogêneo da localidade, uma vez que existem 

http://www.camara.leg.br/conle
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especificidades históricas, geopolíticas e socioeconômicas, inclusive quanto aos direitos das 

minorias e à biodiversidade amazônica, que precisam ser ponderados (FERRARO JR., 2020, 

p. 7). 

O Arco Central conta com algumas das cidades-gêmeas de maior 

integração social da fronteira brasileira (FERRARO JR., 2020, p. 9). No entanto, esse alto 

grau de integração social não é acompanhado pela integração formal, de maneira que acordos 

informais envolvem, por exemplo, trânsito de veículos sem placas, extradição de presos por 

vias não judiciais ou mesmo a entrada de forças policiais no território vizinho, o que leva por 

vezes a situações de abuso e de tensão. Por outro lado, pode-se observar que existem variados 

fluxos comerciais e um importante potencial para o desenvolvimento do ecoturismo, pela 

sua proximidade com Bonito e Pantanal (FERRARO JR., 2020, p. 11). 

O Arco Sul é o que apresenta o maior nível de desenvolvimento, maior 

densidade urbana, maior quantidade de cidade-gêmeas e maior grau de formalização nas 

interações fronteiriças. É também o arco mais antigo no que concerne ao estabelecimento 

de núcleos urbanos (FERRARO JR., 2020, p. 11).  

Resta clara a diferença entre as três regiões de fronteira. O Arco Norte é 

o que apresenta os maiores desafios para o desenvolvimento econômico e para o processo 

de integração com os núcleos populacionais limítrofes e com o próprio território nacional. 

No que diz respeito ao Arco Central, tem-se um processo de povoamento relativamente 

antigo, mas com desequilíbrios causados pela baixa formalização das transações em algumas 

localidades, somada à proliferação de organizações criminosas e aos intensos fluxos 

populacionais. Já o Arco Sul conta com histórica integração funcional e formal, o que 

permitiu a consolidação de diversos pontos de ligação entre os países fronteiriços 

(FERRARO JR., 2020, p. 22). 

http://www.camara.leg.br/conle
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4 -  INCENTIVOS EXISTENTES PARA ÁREAS ESPECÍFICAS NO PAÍS 

Esta seção pretende apresentar breve análise de determinados incentivos 

regionais existentes no Brasil definidos por meio de legislação federal. São discutidos a Zona 

Franca de Manaus (ZFM), a figura da Área de Livre Comércio (ALC), a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e incentivos regionais ao setor automotivo.  

4.1. ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM) 

A Zona Franca de Manaus (ZFM) é uma “área de livre comércio de 

importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de 

criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de 

condições econômicas que permitam seu desenvolvimento”7.   

A entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca, destinadas a seu 

consumo interno, industrialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento, agropecuária, 

pesca, instalação e operação de indústria e serviços de qualquer natureza e a estocagem para 

reexportação, é isenta de Imposto de Importação (II) e de Imposto sobre Produto 

Industrializado (IPI). Essas mercadorias poderão ser posteriormente destinadas à exportação 

para o exterior, ainda que usadas, com a manutenção da isenção dos tributos incidentes na 

importação. 

A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou 

industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será, para 

todos os efeitos fiscais, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro. Quando 

mercadorias estocadas na Zona Franca saírem desta para comercialização em qualquer ponto 

do território nacional, ficam sujeitas ao pagamento de todos os impostos de uma importação 

do exterior, a não ser nos casos de isenção prevista em legislação específica. 

Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo poucas 

exceções legais, quando saem para qualquer ponto do território nacional, estão sujeitos à 

exigibilidade do imposto de importação relativo a matérias-primas, a produtos 

intermediários, a materiais secundários e de embalagem, a componentes e a outros insumos 

de origem estrangeira neles empregados. O tributo é calculado mediante coeficiente de 

                                            
7 Art. 1º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967. 

http://www.camara.leg.br/conle
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redução de sua alíquota ad valorem, desde que a empresa atenda nível de industrialização local 

compatível com determinado processo produtivo básico (PPB).  

Essa exigibilidade do imposto de importação  não abrange as matérias-

primas, os produtos intermediários, os materiais secundários e de embalagem empregados 

no processo produtivo industrial do produto final quando empregados por estabelecimento 

industrial localizado na ZFM, de acordo com PPB, na fabricação de produto que, por sua 

vez, tenha sido utilizado como insumo por outra empresa, não coligada à empresa 

fornecedora do referido insumo, estabelecida na mencionada Região. A ideia é retirar a 

incidência tributária de toda a cadeia de fornecimento que esteja na ZFM.  

As mercadorias industrializadas na ZFM que estão sujeitas ao imposto de 

importação reduzido quando de sua internalização estão isentas do IPI na comercialização 

com o resto do país. Nesse sentido, tem-se a decisão do Ministro Alexandre de Moraes do 

Supremo Tribunal Federal (STF)8, que suspendeu os efeitos de decretos presidenciais que 

reduziam a alíquota do IPI em todo o país para produtos também fabricados na ZFM. O 

argumento da decisão é que a redução empreendida pelo Poder Executivo fazia despiciendo 

o benefício da ZFM, visto que o IPI reduzido passaria a valer em todo o território nacional.  

As mercadorias de origem nacional destinadas à Zona Franca com a 

finalidade de serem reexportadas para outros pontos do território nacional devem ser 

estocadas em armazéns, ou embarcações, sob controle fiscal e pagar todos os impostos em 

vigor para a produção e circulação de mercadorias no país. 

Com relação ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação (ICMS) amazonense, há isenção com relação à saída do Estado de insumos 

ali produzidos, ou ainda sua importação, realizada sob o amparo da Zona Franca de Manaus9.   

Por último, tem-se que a incidência da contribuição para o Programa de 

Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PIS/Pasep)10 e para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins)11 no 

                                            
8 Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=486543&ori=1>. 
Acesso em: 16 de ago. de 2022. 
9 Art. 17, inciso I, da Lei nº 2.826, de setembro de 2003. 
10 Art. 2º, § 4º, da Lei nº 10.637, de dezembro de 2002. 
11 Art. 2º, § 3º, da Lei nº 10.833, de dezembro de 2003. 
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que tange às empresas estabelecidas na ZFM, que é mitigada pela redução das alíquotas de 

referência.  

O cálculo do PIS/Pasep e da Cofins na entrada de bens estrangeiros no 

território nacional, como regra geral, segue, respectivamente, as alíquotas de 1,65% (com 

algumas variações específicas, por exemplo, perfumaria – 2,20%) e de 7,60% (também com 

modificações para alguns produtos, por exemplo, perfumaria – 10,30%). Contudo, quando 

a pessoa jurídica está instalada na ZFM, importa com suspensão da exigência do PIS/Pasep 

Importação e da Cofins Importação para bens destinados à incorporação do seu ativo12.  

As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta 

auferida com a venda de mercadorias destinadas a consumo ou industrialização na ZFM, por 

pessoa jurídica estabelecida fora dela, são de zero por cento. Além disso, também estão 

reduzidas a zero as alíquotas incidentes sobre a receita bruta auferida com a venda de 

matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, produzidos na ZFM, 

para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais ali instalados 

e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da 

Zona Franca de Manaus (Suframa).  

A mesma legislação estabelece redução das alíquotas do PIS/Pasep e da 

Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida, decorrente da venda de produção própria, e 

crédito presumido, mediante a aplicação da alíquota de um por cento para o PIS/Pasep e de 

quatro inteiros e seis décimos por cento para a Cofins, na aquisição de mercadorias 

produzidas por pessoa jurídica industrial estabelecida na ZFM, consoante projeto aprovado 

pelo Conselho de Administração da Suframa13. 

A administração da ZFM está a cargo da Suframa, que também cuida das 

Áreas de Livre Comércio (ALCs), abrigadas em sua área de jurisdição a partir de 1989, e tem 

como objetivo central promover o desenvolvimento dos municípios do Amazonas, 

utilizando como instrumento a extensão de benefícios fiscais, a fiscalização de mercadorias 

e o fortalecimento dos setores comercial, agroindustrial e extrativo (SILVA et al, 2019, p. 

11). No que tange aos benefícios fiscais, interesse deste trabalho, a Suframa administra os 

incentivos atinentes ao imposto de importação, ao IPI, à contribuição para o Programa de 

                                            
12 Art. 50 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e art. 14 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 
13 Arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.996, de 15 de dezembro de 2004, e art. 5º-A da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002. 
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Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PIS/Pasep) e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 

(SUFRAMA, 2020, p. 22).  

É importante frisar que o Supremo Tribunal Federal (STF), com decisão 

de repercussão geral, no RE nº 592.891, deixou assentado que a operação de aquisição de 

produtos da ZFM isenta de IPI deve gerar crédito ao contribuinte que adquire o produto 

dela advindo. Mesmo sendo isenta a compra de mercadorias da ZFM, ela gera crédito para 

os contribuintes de outras regiões do país, o que implica incentivo para aquisições de bens 

industrializados nessa Zona Franca.  

Aliás, o tribunal foi ainda mais longe ao assentar que à luz do:  

[…] postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo 
153, § 3º, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito 
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a 
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil e da soberania nacional. 

De acordo com a SUFRAMA (2020), quando da sua criação, a ZFM não 

produziu nítidos efeitos sobre a economia da região, pois carecia da capacidade necessária 

para atrair investimentos e mão de obra técnica qualificada. Contudo, hoje, é um modelo 

considerado, por alguns, como fundamental para o desenvolvimento da região amazônica, 

mais ainda, a principal política pública implementada pelo governo federal para a região 

(SILVA et al., 2019, p. 1). 

Além desses, há outros benefícios federais administrados pela 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), quais sejam: a redução fixa 

do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), o reinvestimento de 30% do IRPJ e a isenção 

de IRPJ no âmbito do Programa de Inclusão Digital (SUFRAMA, 2020, p. 22).  

O governo brasileiro, a partir de 1989, por meio de leis federais, 

reconheceu Áreas de Livre Comércio (ALC) em algumas cidades amazônicas. Nesse 

processo, cada lei se refere a uma ou mais regiões específicas. 

No Projeto de Lei Orçamentária Anual de para 2022 (PLOA 2022), a Zona 

Franca de Manaus tem expectativa de gasto tributário de R$ 45,588 bilhões 

aproximadamente, conforme gráfico confeccionado com base em dados da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB), detalhado a seguir. 

http://www.camara.leg.br/conle
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Gráfico. PRINCIPAIS GASTOS TRIBUTÁRIOS - PROJEÇÕES LDO 202214 

 

Fonte: Confecção dos Autores.  

 

Vê-se que, apesar de grande, não é dos maiores gastos, pois representa 

apenas 7% da renúncia prevista na lei orçamentária.  

Estudo realizado pela FGV sobre a Zona Franca de Manaus chegou às 

seguintes conclusões15: 

 O modelo da Zona Franca de Manaus (ZFM) “permitiu a constituição 

de um sofisticado parque industrial na região, com a instalação de grandes 

empresas com as melhores práticas competitivas”; 

 Permitiu uma elevação da renda per capita em níveis superiores ao 

nacional; 

                                            
14 Os dados que levaram a confecção do gráfico estão disponíveis em: < https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/renuncia/gastos-tributarios-ploa/dgt-ploa-2022-
quadros/view> Acesso em: 16 de ago. 2022. 
15 Disponível em: 
https://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/estudos_fgv_zonafranca_manaus_abril_2019v2.pdf. Acessado em 
03/08/2021.  
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 Impactou de modo positivo a proporção de empregados na 

indústria de transformação;  

 Os gastos tributários com a ZFM têm caído, nos últimos anos, em 

termos nominais, reais e em participação no total dos gastos 

tributários do país. Em 2009, a ZFM respondia por 17% de todo 

o gasto tributário nacional. Atualmente, tem-se a perspectiva de se 

gastar somente 7% em 2022; 

 Cálculos do multiplicador fiscal do programa foram utilizados para 

a avaliação sobre a efetividade do gasto tributário na região. Este 

multiplicador varia de 1,14 a 3,03, conforme a metodologia de 

cálculo empregada. Bem assim, para cada Real gasto no programa 

existe um retorno em renda para a região de mais de um Real.  

4.2. ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO (ALC) 

O governo brasileiro a partir de 1989 por meio de leis federais reconheceu 

algumas cidades amazônicas como Área de Livre Comércio (ALC) (Euzébio, 2014, p. 113). 

A primeira lei publicada, em dezembro de 1989, foi a que criou a ALC de Tabatinga (AM), a 

qual sublinhava o intuito de “promover o desenvolvimento da região de fronteira do extremo oeste daquele 

Estado”16.  

Depois da ALC de Tabatinga, criou-se a Área de Livre Comércio (ALC) 

de Guajará-Mirim (RO), a qual foi concebida com o fim de “promover o desenvolvimento das regiões 

fronteiriças do extremo noroeste daquele Estado e com o objetivo de incrementar as relações bilaterais com os 

países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana”17. Com escopo semelhante foi 

formada a ALC de Macapá e de Santana, no Estado do Amapá18. Em 1994, houve a intenção 

de formar as ALC dos Municípios de Brasileia, de Epitaciolândia e de Cruzeiro do Sul, todos 

no Estado do Acre.  

As ALC de Boa Vista e de Bonfim, com propósito parecido das anteriores, 

foram originadas de modo mais conturbado em 2008. Inicialmente, a Lei nº 8.256, de 1991, 

previa as ALC de Pacaraima e Bonfim (RR) contudo, a área física de Pacaraima pertence à 

                                            
16 Art. 1º da Lei nº 7.965, de 22 de dezembro de 1989 
17 Art. 1º da Lei nº 8.210, de 1991,  
18 Art. 11 da Lei nº 8.387, de 1991. 
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Terra Indígena São Marcos19. Por conta disso, o Executivo não estabeleceu decreto que 

regulamentasse as ALC. O imbróglio perdurou até 2008, quando a Lei nº 11.732 alterou a 

Lei nº 8.256/1991, para retirar o Município de Pacaraima e colocar o de Boa Vista. Em 

seguida, o Poder Executivo, por meio do Decreto nº 6.614/2008, regulamentou a Lei nº 

8.256/1991, e possibilitou sua eficácia. A importância deste contexto histórico no trabalho 

resvala na necessidade de se entender bem o quadro local antes de se estabelecer uma política 

pública, ou o desenvolvimento pretendido não acontecerá, mas problemas surgirão.   

As ALC também ficam sob a tutela da Suframa e usufruem do mesmo 

regime jurídico-tributário da ZFM (PONTES, 2009). De acordo com a Suframa (2020), tanto 

a ZFM como as ALC são modelos de uma política exitosa. Os incentivos fiscais foram 

delineados de forma a se possibilitar que a economia amazônica voltasse a crescer depois do 

fim do ciclo da borracha na região. Um bom indicador dessa revitalização é a arrecadação de 

tributos federais do Estado do Amazonas com a da região Norte, que em 2008 representou 

mais de 63,45% (SUFRAMA, 2020, p. 21). 

De acordo com ANTUNES, MARTINS SENHORAS e TREVISAN 

(2012), existem dois padrões distintos de evolução das ALC, municípios de médio porte se 

caracterizaram por desenvolver um dinamismo comercial com a implementação do regime, 

enquanto municípios de pequeno porte restaram inertes. Bem assim, os seis municípios de 

médio porte – Boa Vista (RR), Macapá (AP), Santana (AP), Rondônia (RR), Tabatinga (AM) 

e Guajará-Mirim (RO) – estão continuamente se desenvolvendo, apresentando um número 

cada vez maior de empresas cadastradas na Suframa. Casos como os de Tabatinga (AM) e de 

Boa Vista /RR são exemplares, pois foram agigantados por conta da parceria entre Município 

e Suframa, tanto de recursos técnicos como econômicos.  

O estudo conclui que: 

É inegável, com base nas discussões aqui empreendidas, a relevância das ALC como 
veículo de promoção do desenvolvimento regional na faixa de fronteira amazônica, não 
obstante possa o modelo ser aprimorado e combinado com outros nos municípios 
brasileiros em linha de fronteira e em municípios de médio porte, com potenciais setores 
econômicos atrativos.  

 Os autores não só entendem o modelo como exitoso como prescrevem 

o mesmo para outras regiões do país. No entanto, cabe notar que existe regulação do 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) impondo limitação ao estabelecimento de novas zonas 

                                            
19 O Decreto que criou a reserva indígena é um pouco anterior, 21 de outubro de 1991, Decreto Federal nº 
312, à Lei 8.256, de 1991, o que leva a crer que o problema de jurisdição não foi vislumbrado à época.  
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francas e regimes aduaneiros especiais de importação, segundo a Decisão do Conselho do 

Mercado Comum (CMC) nº 08/94, de 5 de agosto de 1994, e a Decisão CMC nº 69/00, de 

14 de dezembro de 2000. O caráter definitivo dessa restrição, no entanto, é motivo de disputa 

do ponto de vista jurídico. 

4.3. SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

(SUDENE)  

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) se 

originou da Lei nº 3.692, de 15 de dezembro de 1959. De acordo com o art. 2º dessa Lei, a 

Superintendência tem por objetivo: estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do 

Nordeste; supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo 

de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu 

desenvolvimento; executar, diretamente ou mediante convênio, acordo ou contrato, os 

projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos, nos termos da 

legislação em vigor; coordenar programas de assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao 

Nordeste. Foi uma fórmula criada para que o governo federal pudesse intervir de forma 

planejada no Nordeste, com o fulcro de propiciar e estruturar o desenvolvimento local.  

A Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, extinguiu a 

Sudene, que seria substituída pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste (Adene) em 

outras bases. Contudo, o governo Lula, em 2003, proporcionou nova guinada nesse aspecto, 

ao apresentar o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 76, de 2003, junto à Câmara dos 

Deputados e retomar a importância dos instrumentos de desenvolvimento regional. Na 

mensagem que acompanhava a minuta de proposta, o Poder Executivo argumentou que: 

A criação da SUDENE é uma das iniciativas do nosso Governo na direção da 
retomada do planejamento no País. Entendemos que o Estado não pode limitar as suas 
ações a administrar o curto prazo e as questões emergenciais, mas deve se pautar por 
uma visão estratégica de longo prazo, articulando interesses e coordenando investimentos 
públicos e privados que desemboquem no crescimento sustentado. Isso implica em 
reativar o planejamento, assegurando um horizonte mais longo para os investimentos. 
 

A narrativa indica uma retomada aos anos entendidos como gloriosos, em 

que a Sudene era uma autarquia ligada à Presidência, com Celso Furtado como seu diretor, 

logo da sua criação em 1959. De acordo com MENDES (2017), nessa época, por conta da 

legislação empreendedora do economista, grandes empresas, principalmente do Centro-Sul 

do país, instalaram-se no Nordeste, ambicionando generosos incentivos fiscais. O caráter 
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desenvolvimentista da política pública era identificado na condição de que o investimento 

teria de se enquadrar na política de desenvolvimento regional feita pela Superintendência.  

Furtado não conseguiu realizar seu projeto para o Nordeste por conta do 

golpe militar de 1964, que assumiu com a proposta de uma modernização com base no 

desenvolvimento da técnica na agricultura, com o incremento da tecnologia, sem que se 

fizesse um plano de longo prazo para o combate à concentração de renda ou de terra 

(SANTOS, 2018).  

A Sudene foi recriada por meio da Lei Complementar nº 125, de 3 de 

janeiro de 2007, como uma autarquia especial, por conta da conversão do PLP nº 76, de 

2003. De acordo com CARVALHO (2018), nos anos pós-Sudene houve uma retomada de 

um crescimento relativamente superior do Nordeste com relação ao restante do país. O autor 

chama de período pós-Sudene o interregno de 2000 a 2016, intervalo que vai para além da 

recriação da autarquia, em 2007:  

Os estudos teóricos recentes, as pesquisas de campo e as análises das instituições de 
desenvolvimento caminham para a construção de um discurso de que o Nordeste, na era 
pós-SUDENE, vem atravessando uma nova etapa de seu desenvolvimento, que, 
diferentemente dos períodos anteriores, pode ser caracterizado pelo crescimento econômico 
simultâneo às melhorias de seus indicadores sociais, convergindo, no plano nacional, não 
apenas nos aspectos de renda e ampliação do tecido empresarial, mas também na elevação 
dos índices de qualidade de vida. E, no sentido histórico, por estar encerrando um longo 
período quando as estiagens prolongadas marcavam seu território, causando efeitos 
econômicos e sociais que, na era pós-SUDENE, foram amenizados ou mesmo extintos. 

 

Interessante notar que o período corresponde principalmente ao contexto 

de recriação da autarquia e aos governos Lula e Dilma, que retomaram aspectos importantes 

das políticas regionais e do planejamento governamental. A relação direta transparece quando 

o autor releva o amadurecimento das políticas construídas no período “pós-Sudene”.  O 

retorno às políticas desenvolvimentistas de Celso Furtado deu frutos.  

Uma reflexão mais acurada dos incentivos descritos nesse trabalho — por 

meio da ZFM, das ALC e da Sudene — faz perceber que existe uma relação direta entre o 

sucesso e a fixação de uma condição para se conceder um benefício. Em todos os casos, as 

empresas, para conseguirem fazer jus à benesse, teriam de cumprir requisitos que se 

encaixavam dentro de um planejamento maior dos órgãos responsáveis por imprimir o 

crescimento.  
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4.4. INCENTIVOS REGIONAIS NO SETOR AUTOMOTIVO  

Podem ser notados também incentivos regionais destinados ao 

desenvolvimento do setor automotivo nas áreas da Sudam e da Sudene e da região Centro-

Oeste. A legislação para esses incentivos é especialmente formada pelas Leis nº 9.440, de 14 

de março de 1997, que estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá 

outras providências, e nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, que dispõe sobre incentivos fiscais 

para desenvolvimento regional, altera a legislação do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), e dá outras providências. 

Os benefícios criados para investimentos do setor automotivo nessas 

regiões20 incluem reduções de imposto de importação, isenção do Adicional ao Frete para 

Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), isenção de Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF), isenção do imposto sobre a renda e adicionais e crédito presumido de IPI. 

Essas desonerações têm como requisitos a instalação de atividades produtivas e a aplicação 

de recursos em pesquisa, desenvolvimento e inovação A última dilação desses benefícios foi 

realizada recentemente por meio da Lei nº 14.076, de 28 de outubro de 2020, que altera as 

Leis nos 9.440, de 14 de março de 1997; 9.826, de 23 de agosto de 1999; e 7.827, de 27 de 

setembro de 1989, a fim de prorrogar incentivos fiscais para o desenvolvimento regional, na 

forma que especifica. 

Nesse contexto, existe debate sobre os efeitos desses incentivos. O caso 

da empresa Ford, que usufruía dos benefícios tributários estabelecidos nas Leis nº 

9.440/1997 e nº 9.826/1999, é emblemático. As desonerações vinham sendo prorrogadas 

anos a fio “no sentido de conter possíveis consequências de um eventual comprometimento da competitividade 

brasileira, que poderia culminar com o fechamento de empresas, perda de postos de trabalho e redução da 

renda e da atividade econômica nas regiões focadas”21. Como destacado pela revista THE 

ECONOMIST (2021), bilhões de dólares em gastos tributários foram investidos, mas não 

houve retorno. A fábrica da Ford seguiu com baixa produtividade e altos custos. Depois de 

muitos anos de perdas, em janeiro de 2021, a empresa decidiu deixar o país, tendo sido 

perdidos 5.000 empregos diretos e dezenas de milhares de indiretos. 

                                            
20 Os investimentos requerem a instalação de atividades produtivas e também a aplicação de recursos em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
21 A argumentação se encontra na exposição de motivos da Medida Provisória nº 471, de 20 de novembro de 
2009, a qual prorrogava os benefícios.  
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5 -  REFORMA TRIBUTÁRIA E RESTRIÇÕES FISCAIS 

Uma preocupação que desponta no cenário atual são as propostas de 

reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional. Uma se iniciou na Câmara dos 

Deputados — a Proposta de Emenda Constitucional nº 45, de 2019 — e outra se iniciou no 

Senado Federal — a Proposta de Emenda Constitucional nº 110, de 2019. Com relação à 

PEC nº 110/2019, foi apresentado Substitutivo na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ) do Senado Federal. Como se observa, existem três proposições em 

tramitação na Câmara dos Deputados.  

 Nas três proposições, a alteração do Sistema Tributário Nacional tem 

como principal objetivo a simplificação e a racionalização da tributação sobre a produção e 

a comercialização de bens e a prestação de serviços, que constitui base tributável atualmente 

atribuída à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Nesse sentido, propõe-se a extinção de uma série de tributos, 

consolidando as bases tributáveis em dois tipos impostos sobre o consumo: 

(i) um imposto sobre bens e serviços (IBS), nos moldes dos impostos 

sobre valor agregado cobrados na maioria dos países desenvolvidos; e 

(ii) um imposto específico sobre alguns bens e serviços (Imposto Seletivo), 

assemelhado aos excise taxes22. 

Enquanto as PECs nº 45/2019 e nº 110/2019 criam apenas um IBS de 

abrangência nacional, o Substitutivo da PEC nº 110/2019 na CCJC opta por criar dois IBS: 

um de competência da União e outro de competência compartilhada dos Estados, DF e 

Municípios. 

No que concerne à concessão de benefícios fiscais do IBS, a PEC nº 

45/2019 não possibilita a outorga de incentivos fiscais. Já a PEC nº 110/23019 autoriza que 

sejam concedidos benefícios fiscais relativos ao IBS (por lei complementar) nas operações 

com alimentos, inclusive os destinados ao consumo animal; medicamentos; transporte 

público coletivo de passageiros urbano e de caráter urbano; bens do ativo imobilizado; 

                                            
22 Numa tradução livre podem ser considerados os “ impostos especiais sobre o consumo”. 
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saneamento básico; e educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e educação 

profissional. 

Por último, o Substitutivo à PEC nº 110/2019 autoriza a concessão de 

benefícios fiscais (por lei complementar), tanto para o IBS federal (art. 153, § 6º, VII) quanto 

para o IBS estadual/municipal (art. 155-A, § 1º, VII) nas mesmas operações da PEC nº 110, 

mas acrescenta entre os bens e setores favorecidos: cadeia produtiva da saúde; embalagens, 

resíduos ou remanentes oriundos de sistema de logística reversa; biocombustíveis; produtos 

de higiene pessoal; operações de seguro, cosseguro, previdência complementar e 

capitalização; gás de cozinha para uso residencial; produtos para pesquisa e desenvolvimento.  

A eventual aprovação de uma reforma tributária irá, portanto, dificultar o 

emprego de benefícios tributários sobre produtos como instrumento para que se desenvolva 

determinada região, pois as propostas foram desenhadas para que não haja renúncia fiscal ou 

para que ela seja mínima. Uma solução para o problema seria desonerar o IRPJ e a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), benefício comum entre os incentivos 

atuais.  

Recentemente, o Poder Executivo apresentou o Projeto de Lei nº 2.337, 

de 202123, que altera a legislação do IRPJ e do Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza das Pessoas Físicas (IRPF) e da CSLL. Cabe notar que as alterações 

propostas não criam óbices à concessão de incentivos setoriais ou regionais.  

Atualmente, as restrições fiscais existentes no Brasil podem ser 

consideradas o principal empecilho à criação de novos incentivos fiscais. A Emenda 

Constitucional nº 95/2016 impõe um teto ao aumento dos gastos primários de acordo com 

a inflação passada, bem como a necessidade de demonstração da estimativa de impacto 

orçamentário e financeiro de proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou 

renúncia de receita.  

A Emenda Constitucional nº 109/2021 cria gatilhos automáticos em caso 

de elevação de gastos primários que impossibilitam aumentar renúncias fiscais e estabelece 

metas de redução dos gastos tributários existentes. Ademais, sucessivas Leis de Diretrizes 

Orçamentárias recentes vêm impondo limites à criação de incentivos tributários. 

                                            
23 Aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, em 2/9/2021, tendo seguido à apreciação do Senado 
Federal, onde se encontra. 
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6 -  MARCO REGULATÓRIO 

A primeira norma que se entende importante no desenvolvimento da faixa 

de fronteira é exatamente a que define sobre essa região. A Lei nº 6.634, de 2 de maio de 

1979, dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto-Lei nº 1.135, de 3 de dezembro de 

1970, e dá outras providências. De acordo com ao art. 1º dessa Lei, a faixa de fronteira é 

aquela “faixa interna de 150 Km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha 

divisória terrestre do território nacional”. 

Com relação aos incentivos que concernem à zona de fronteira, inexiste 

privilégio fiscal para empresas que se localizem em áreas limítrofes. Diante disso, tem-se de 

fazer uma análise mais ampla para se chegar a gastos tributários que acabem por estimular as 

empresas a se estabelecerem ali. Nessa análise, poder-se-ia ter como exemplos a ZFM, as 

ALC e a Sudene.  

Para que seja criado um benefício, é importante que se construa uma 

política pública que esteja em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR, Decreto nº 9.810, de 30 de maio de 2019), a qual tem por objetivos (art. 

3º): 

 promover a convergência dos níveis de desenvolvimento e de 

qualidade de vida inter e intra regiões brasileiras e a equidade no 

acesso a oportunidades de desenvolvimento em regiões que 

apresentem baixos indicadores socioeconômicos; 

 consolidar uma rede policêntrica de cidades, em apoio à 

desconcentração e à interiorização do desenvolvimento regional e 

do País, de forma a considerar as especificidades de cada região; 

 estimular ganhos de produtividade e aumentos da competitividade 

regional, sobretudo em regiões que apresentem declínio 

populacional e elevadas taxas de emigração; e 

 fomentar a agregação de valor e a diversificação econômica em 

cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento regional, 

observados critérios como geração de renda e sustentabilidade, 

sobretudo em regiões com forte especialização na produção 

de commodities agrícolas ou minerais. 
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Além da PNDR, deve-se levar em conta o Programa Fronteira Integrada 

(Portaria nº 3.227, de 28 de dezembro de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional), 

o qual tem por finalidade “reduzir as desigualdades econômicas e sociais no território da faixa 

de fronteira por meio da criação de oportunidades de desenvolvimento que resultem em 

crescimento econômico, geração de renda, melhoria da infraestrutura urbana e qualidade de 

vida da população” (art. 2º). 

7 -  POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE 

FRONTEIRA 

As zonas fronteiriças se distinguem por suas densidades sociológicas e, 

assim, na maneira como as comunidades (e as suas práticas sociais) influenciam no 

desenvolvimento (DILLA e HANSEN, 2019, p. 261). Em uma fronteira, tem-se uma soma 

de vasos comunicantes entre as nações que se encontram, fazendo essa região ter 

características únicas.  

Esses processos comunicantes são fragmentados porque cada pequeno 

espaço é regido por circunstâncias particulares que não é a mesma da dinâmica ocorrida no 

restante do país e que não é uma mistura com a dinâmica do país vizinho. É um processo 

completamente distinto. Os resultados das ações governamentais e não governamentais, as 

quais são coexistentes e superpostas, podem ser contraditórios, pois cada um age dentro da 

sua perspectiva e por que, infelizmente, o Estado não atua de forma planejada, com um 

mínimo de previsibilidade das situações que suas interferências produzem (MACHADO, 

RIBEIRO e MONTEIRO, 2014, p. 28). 

Além da falta de comunicação entre agentes privados e governamentais, 

existe uma desarticulação de políticas públicas entre os governos envolvidos (federal, estadual 

e municipal). Por conta disso, as ações empreendidas apontam altos custos e poucos 

benefícios (LINI, 2014, p. 182-183). 

Outro ponto é a falta de institucionalização das políticas públicas no país, 

que são frequentemente aplicadas sem uma avaliação precisa de seus efeitos 

(FIGUEIREDO, 2016, p. 105). Os programas e atividades que se encontram no orçamento 

pouco enfrentam um escrutínio no que tange à sua eficiência e à sua efetividade. Não se sabe 

se estão sendo alcançados os resultados desejados, bem como não se sabe se o produto do 
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programa ou da atividade vale o preço pago por ele. Uma vez no orçamento, sempre no 

orçamento.  

Dessa forma, para que uma política pública voltada no sentido do 

desenvolvimento da zona de fronteira dê frutos, é necessário levar em conta as dinâmicas 

fronteiriças, haver um diálogo entre as três esferas de governo e, uma vez implantada, precisa 

ser avaliada constantemente (CARDIN, 2018, pp. 307-308). 

Indo mais longe, DILLA e HANSEN (2019) afirmam que os Estados que 

desejam fazer essa área limítrofe avançar economicamente têm de considerar a prática natural 

e integracionista que se produz em uma fronteira.  A fronteira do Brasil com o Paraguai não 

pode ser considerada somente na perspectiva brasileira, tem de levar em conta a perspectiva 

paraguaia e a perspectiva que se forma na zona de fronteira (que é totalmente diferente, não 

se configurando como uma junção das duas). 

Adicionalmente, os diversos instrumentos de integração internacional 

devem ser considerados. O Mercado Comum do Sul (Mercosul), por exemplo, pretende 

estabelecer a integração econômica e social dos países-membros e conta com eixo específico 

de integração produtiva, para o qual foi criado, entre outras inovações institucionais, o Fundo 

de Convergência Estrutural (Focem), destinado ao financiamento de projetos de 

investimentos voltados à integração. 

8 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho foi realizado com amplo escopo: antever a possibilidade de 

se utilizar um benefício fiscal para as empresas se instalarem na zona de fronteira como fator 

para o desenvolvimento dessas áreas. Se existe uma possibilidade de um benefício fiscal 

exercer tal influência desenvolvimentista, ficou claro que sim. Não obstante, também se pode 

perceber que concorre a possibilidade de o gasto tributário ser utilizado pelas empresas e a 

política pública acabar por se mostrar ineficaz.  

O gasto tributário é um dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos. 

Por óbvio, se alguém deixa de pagar, outras pessoas têm de pagar mais. Em um país como o 

nosso, de arrecadação tributária com características extremamente regressivas, há de se 

pensar bem antes de se adotar uma política pública que beneficie poucos em detrimento do 

resto da sociedade, especialmente a camada mais carente e menos atendida. 
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Por conta desses fatores, antes de se considerar uma política voltada para 

a renúncia de receitas, é circunspecto buscar considerar todas as eventuais contingências e 

oportunidades da medida. Tem-se de alcançar um diálogo com as diversas esferas de 

governo, realizar estudos que abranjam as áreas que se intenta atingir e considerar eventuais 

condições no âmbito de um planejamento maior com vistas ao desenvolvimento da região, 

para que o investimento não reste vazio, sem o retorno pretendido.  

O diálogo com o país fronteiriço também é desejável, na medida em que 

os fluxos fronteiriços são constantes e impactam vigorosamente a região. Não se pode 

desconsiderar a necessidade do fluxo das mercadorias e dos insumos. Um tem de sair da 

região (para onde?), os demais têm de entrar (de onde?). A logística é um fator essencial nesse 

tipo de política.  

Não se está aqui negando a necessidade de que se faça uma política pública 

voltada para essas regiões. O que se reflete é sobre a necessidade e sobre a forma de utilização 

de um benefício fiscal para a efetivação da empreitada. Os incentivos devem estar atrelados 

à política nacional de desenvolvimento e às políticas regionais, além de ser bem calibrados 

com planejamento de longo prazo e metas de investimentos e conteúdo local que gerem 

encadeamentos produtivos locais e nacionais, agregação de valor e inovação para as regiões 

afetadas. 

Muitas perguntas restaram sem resposta. Talvez a principal delas seja qual 

a política pública mais adequada. Deve-se desenvolver uma visão holística no que tange ao 

crescimento dessas áreas tão carentes de desenvolvimento na faixa de fronteira, inclusive 

buscando os elementos institucionais necessários e a cooperação com os países vizinhos. Ao 

mesmo tempo, faz-se mister a realização de estudos aprofundados que destaquem os 

elementos locais específicos para o desenvolvimento de cada região, em virtude da marcante 

heterogeneidade ao longo da extensa faixa de fronteira brasileira.   
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