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MOÇÃO Nº 04, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016 
 

 
 O Plenário do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, em sua 19ª Reunião Ordinária, realizada no dia 22 de setembro de 

2016, na cidade de Recife, estado de Pernambuco, no uso de suas competências regimentais 

e atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, pelo 

Decreto nº 8.276, de 27 de junho de 2014 e pelo seu Regimento Interno, vem manifestar a 

Vossa Excelência, Senhor Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esta MOÇÃO pelo 

restabelecimento da vigência do art. 4º da Lei nº 9.808, de 20 de julho de 1999, com a 

redação dada pela Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, que trata do benefício da isenção 

do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, em função das 

graves conseqüências para o desenvolvimento das atividades econômicas da região 

Nordeste que a não renovação do citado prazo de vigência acarretará. 

 

De acordo com o art. 4º da Lei nº 9.808, de 20.07.1999, com a redação dada pela 

Lei nº 12.431, de 24.06.2011, será concedido, até 31 de dezembro de 2015, o benefício da 

isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, aos 

empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no 

Nordeste e na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento 

destas regiões, segundo avaliações técnicas específicas das respectivas Superintendências 

de Desenvolvimento. 

  

 O AFRMM foi instituído pelo Decreto-lei nº 2.404/87 e disciplinado pela Lei nº 

10.893/2004. É uma contribuição de intervenção no domínio econômico (Cide) com 

finalidade de atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento 

da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, e constitui 

fonte básica do Fundo de Marinha Mercante (FMM). 

 

  A política de incentivos fiscais do Governo Federal para implantação de 

empreendimentos produtivos nas regiões menos desenvolvidas do Brasil, como vetor de 

redução das históricas disparidades regionais, já remonta há cerca de meio século, tendo 

apresentado inegáveis avanços em alguns aspectos sócio econômicos, como educação, 

saúde, habitação, infraestrutura e geração de empregos.  

 

  Entretanto, na realidade, as políticas e programas adotados tem se mostrado 

insuficientes para aproximar as regiões mais pobres - Norte e Nordeste, das mais ricas, e 

suas resultantes tem proporcionado tão somente a manutenção do nível de desigualdades, 
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evitando seu agravamento. 

 

  A região Nordeste, por exemplo, concentrando 27,8% da população brasileira, 

participa da formação do PIB com apenas 13,5%. Sua renda per capita, nos últimos anos, 

tem se mantido equivalente a metade da renda per capita brasileira. Significa afirmar que 

seria necessário o crescimento da economia nordestina em patamar 2,5% acima da média 

nacional, por 20 anos consecutivos, de modo a permitir que a renda per capita regional 

passe a corresponder a 75% da média nacional.  

 

  Os Incentivos Fiscais, juntamente com os Fundos Regionais (Fundos 

Constitucionais de Financiamento, Fundos de Desenvolvimento e Fundos Fiscais de 

Investimentos) são os principais instrumentos de financiamento da PNDR, pois visam 

promover a instalação, ampliação, modernização e diversificação dos empreendimentos 

privados localizados nas áreas de atuação das Superintendências de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) e da Amazônia (SUDAM), contribuindo assim para a redução das 

desigualdades regionais via integração competitiva das atividades econômicas pelo uso de 

isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais (caput, inciso I do § 1º e 

incisos I e III do § 2º do art. 43 da Constituição Federal). 

 

 Nada obstante entender-se por renúncia fiscal, conforme a Lei Complementar n° 

101 de 4 de maio de 2000, a concessão ou ampliação de incentivos e benefícios que 

implique redução discriminada de tributos ou contribuições que correspondam a tratamento 

diferenciado, o benefício de redução de imposto sobre o lucro das pessoas jurídicas 

pertencentes a setores considerados prioritários objetiva muito mais o estímulo da atividade 

e da poupança interna regional que propriamente a produção em si. No Nordeste, esse 

mecanismo tem sido de fundamental importância no estabelecimento de uma política de 

expansão das atividades industriais com vistas a minimizar as desigualdades econômicas e 

sociais.  

 

 A renúncia fiscal decorrente das isenções do AFRMM é amplamente compensada 

pelos investimentos aportados pelas empresas beneficiadas para seus projetos de instalação, 

modernização, diversificação ou ampliação, na área de atuação da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, conforme quadro adiante:  
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RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS E INVESTIMENTOS REGISTRADOS - AFRMM 
 

Em R$ milhões 

Valor / Ano 2012 2013 2014 2015 

Renúncia Estimada 281,0 254,2 334,8 374,9 

Investimentos 

Informados (*) 
2.977,9 13.497,1 

 

4.874,2 

 

4.041,0 

Relação 

renúncia/investimento 

atraído (R$ 1,00) 

1 : 10,6 1 : 53,09 1 : 14,56 1 : 10,78 

Fontes: RFB – Gastos Tributários – Estimativas Bases Efetivas, e SUDENE/Diretoria de Gestão de 
Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, para os dados sobre investimentos realizados. 
(*) Investimentos informados pelas empresas que obtiveram isenção do AFRMM nos anos 

indicados. 
 

 

Diante da urgência que se faz necessária, o Conselho Deliberativo da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em ato constituído pela presença de 

sua Excelência o Senhor Ministro da Integração Nacional, Helder Zahluth Barbalho, 

Presidente do referido colegiado, e demais Conselheiros subscritores da ata de presença da 

19ª Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, no pleno exercício de seus poderes 

regimentais e empenhados em defender o legítimo fortalecimento dos instrumentos de 

desenvolvimento regional, alertam para o prejuízo que está causando o fim do benefício 

fiscal da isenção do AFRMM, aprovando a presente MOÇÃO para que seja urgentemente 

proposta Medida Provisória prorrogando o referido prazo para 31 de dezembro de 2021. 

 

 Plenário do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste, em sua décima nona Reunião Ordinária. 

 

 

 

 

SIGNATÁRIOS  EM ANEXO 

 

 

 












