COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO
E DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Do Sr. BOSCO COSTA)

Requer a realização de audiência pública
para debater os impactos da Operação
Citrus nas exportações e na cadeia produtiva
da laranja do Estado de Sergipe e demais
Estados da Região Nordeste.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 255, a
realização de reunião de audiência pública, a ser realizada nesta Casa, para
debater os impactos da Operação Citrus, da Receita Federal, nas exportações
e na cadeia produtiva da laranja no estado de Sergipe e demais estados da
Região Nordeste.
A audiência pública deverá contar com a participação de
representantes dos seguintes órgãos e entidades, além de outros que vierem a
ser incluídos por decisão desta Comissão:
1.Ministério da Economia;
2.Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa);
3.Associação Brasileira de Citricultores (Associtrus);
4.Associação Nacional dos Exportadores de Sucos
Cítricos (CitrusBR);
5.Governo do estado de Sergipe;
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6.Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA);
7.Associação

Sergipana

dos

Produtores

Rurais

(Asserpror);
8.Federação dos Trabalhadores da Agricultura de
Sergipe (Fetase).

JUSTIFICAÇÃO
O Brasil é responsável por 34% de toda a laranja produzida
mundialmente e tem a impressionante participação de 76% no mercado
internacional de suco de laranja.
A citricultura tem grande contribuição para a geração de
empregos e renda no país, com sustentabilidade ambiental. A grande exigência
de mão-de-obra, especialmente na colheita, impacta diretamente a economia
de centenas de municípios. A cadeia produtiva do setor perfaz um PIB de U$
6,5 bilhões e gera mais de 200 mil empregos diretos e indiretos. Além disso,
dados do IBGE demonstram elevados índices de desenvolvimento humano
(IDH) em cidades citrícolas.
De acordo dom dados do IBGE/PAM, em 2017, a região
nordeste foi a segunda maior produtora de citros do país, com 114,5 mil
hectares de área colhida e produção de 1,39 milhão de toneladas de frutos,
tendo respondido, naquele ano, por cerca de 7% da produção e 16 % da área
de citros, com destaque para Bahia e Sergipe, que representaram 84% de toda
a área colhida de citros no nordeste, com 56,6 mil e 39,2 mil hectares,
respectivamente.
O estado de Sergipe teve a quarta maior área colhida e foi o
sexto produtor nacional de citros em 2017, com uma produção de 438 mil
toneladas. Os pomares sergipanos concentram-se em 11 mil estabelecimentos,
em sua maioria, de base familiar, localizados predominantemente na região
dos Tabuleiros Costeiros. Essa região, que já teve a citricultura como forte
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propulsora da economia e da geração de empregos, renda e arrecadação de
impostos do estado, vive um processo de empobrecimento e endividamento de
agricultores pela degeneração da atividade citrícola, que vem se agravando
nas últimas décadas.
Nesse contexto, entendemos que seja muito importante
debater os impactos da Operação Citrus da Receita Federal, que combate a
sonegação de impostos na exportação de suco de laranja.
O Fisco estima que R$ 500 milhões em tributos tenham
deixado de ser recolhidos anualmente nos últimos cinco anos pela prática de
subfaturamento dos chamados “preços de transferência” (aqueles praticados
entre empresas do mesmo grupo situadas aqui no Brasil e no exterior).
Em algumas situações, o suco era exportado por valor até
30% menor do que o praticado nos países de destino. A prática pode ter
resultado em uma omissão de R$ 12,5 bilhões em receita bruta nos últimos
cinco anos, reduzindo o lucro declarado pelas empresas e o recolhimento do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
Considerando o valor bilionário envolvido nessas práticas e o
custo de sua regularização, solicitamos a realização de audiência pública para
debater os impactos da Operação Citrus nas exportações e na cadeia produtiva
da laranja do estado de Sergipe e demais estados da Região Nordeste.

Sala das Sessões, em

de

Deputado BOSCO COSTA

de 2019.

