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1. Introdução

No Brasil, o sistema tributário é alvo de inúmeras críticas, voltadas ao impacto
da atual estrutura sobre a atividade econômica. Por isso, a proposta de
Reforma Tributária encaminhada pelo Executivo ao Congresso Nacional
adquire enorme relevância, dado que guiará as futuras modificações nesse
sistema.
Embora seja alvo de uma série de análises técnicas, é evidente que a Reforma
Tributária resultará de um intenso jogo político, em que o choque de interesses
entre distintos grupos determinará os resultados colhidos por cada setor. Daí a
relevância de uma discussão que privilegie a manutenção da competitividade
sistêmica das cadeias produtivas. Tal visão, independentemente dos agentes
considerados, faz-se necessária para o estabelecimento de uma posição forte
junto aos legisladores brasileiros.
Do ponto de vista do agronegócio, discutir os principais gargalos do modelo
atual e os rumos propostos pelo Governo Federal constitui tarefa fundamental.
Responsável por parcela considerável das riquezas geradas no Brasil, o
agronegócio responde por cerca de 20% da carga tributária total do país.
Assim, é necessária a conformação de uma posição clara por parte dos
agentes ligados ao agronegócio.
Tal posição deve levar em conta não apenas os anseios por desoneração
tributária, como também a necessidade de uma solução equilibrada, que leve
em conta a complexidade do tema. Em especial, cabe recordar o papel do
Estado para o fornecimento de bens públicos (infra-estrutura, por exemplo),
além da notável interdependência entre os vários elos das cadeias
agroindustriais.
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1.1

O problema

Podem-se apurar, junto aos agentes ligados ao agronegócio, diversas as
críticas ao sistema tributário brasileiro. As queixas não se resumem ao peso da
atual carga de impostos sobre a atividade econômica, se estendendo a forma
como são cobrados esses tributos. De fato, a atual configuração do sistema
tributário brasileiro é responsável por distorções que punem os agentes
econômicos de diversas maneiras, prejudicando o andamento dos negócios no
país.



Em relação ao peso dos tributos sobre a atividade econômica, o Brasil
possui uma das mais altas cargas tributárias brutas do mundo (38,4% do
PIB em 2009, de acordo com a OCDE). Comparável ao quadro
observado em países com alto grau de desenvolvimento, a situação
brasileira chama a atenção principalmente quando se tem em conta o
nível dos serviços públicos oferecidos aos seus contribuintes.



Uma das principais consequências da alta carga tributária praticada no
Brasil é a sonegação. A combinação de falhas na fiscalização e excesso
de tributos faz com que muitas empresas optem por este caminho,
muitas vezes como forma de sobreviver no mercado. Dados do Instituto
Brasileiro de Planejamento Tributário mostram que os tributos
sonegados em 2008 chegaram a R$ 200 bilhões.



Ademais, a complexidade do sistema tributário brasileiro gera custos
consideráveis às empresas. Quando somada ao peso da carga tributária
e aos consequentes incentivos à sonegação, acarreta distorções que
afetam a competitividade das organizações de forma diferenciada, já
que são variados os níveis de adaptação ao atual sistema.
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Além dos custos burocráticos, há também a questão dos créditos não
compensados, um direito das empresas que não raramente é
desrespeitado. De acordo com estimativas feitas pelo Governo Federal,
os créditos não compensados de PIS, Cofins e ICMS são da ordem de
R$ 30 bilhões. Tal quadro contribui para o aumento dos custos da
atividade econômica, desestimulando novos investimentos.

1.2

Metodologia

O presente relatório se destina a apresentar as principais propostas do
agronegócio na questão tributária. É possível dividir os trabalhos que
originaram o material aqui apresentado em cinco fases, quais sejam:

1) Estudo acerca da tributação no agronegócio: O mapeamento das
principais características da tributação nas diversas cadeias do
agronegócio constituiu o ponto de partida dessa pesquisa. Longe de
esgotar o tema, o que essa análise buscou foi a identificação dos
principais gargalos tributários relacionados à atividade dos agentes
envolvidos nessas cadeias. A fim de complementar o trabalho, foram
realizadas entrevistas com agentes ligados ao agronegócio, que
expuseram sua visão acerca das debilidades do sistema tributário
brasileiro. Adicionalmente, foi realizado um trabalho especial no caso da
bovinocultura de corte e leite, buscando aprofundar a análise dos
tributos e gargalos ao longo da cadeia (Anexo I).
2) Análise da PEC 233/08: Considerada a principal referência no atual
debate acerca da Reforma Tributária, a PEC 233/08 constitui marco
incontornável em qualquer esforço de análise do tema. Por isso, suas
principais características mereceram atenção especial nas fases iniciais
dessa pesquisa, assim como as críticas mais recorrentes ao projeto.
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3) Delimitação de pontos para discussão: Com base nos pontos centrais
da proposta de Reforma Tributária encaminhada ao Congresso
Nacional, é evidente que muitos dos gargalos apontados pelos agentes
do agronegócio não são contemplados pela PEC 233/08. Dessa
maneira, a delimitação dos tópicos de discussão vai além de uma mera
análise dos pontos positivos e negativos dessa proposta. A partir desses
pontos, os participantes do Workshop “Discutindo os impactos da
tributação nos Sistemas Agroindustriais” apresentaram sugestões de
reforma no sistema tributário brasileiro (Anexo II).
4) Discussões plenárias: Realizadas no âmbito do Workshop “Discutindo
os impactos da tributação nos Sistemas Agroindustriais”, ocorrido nos
dias 22 e 23 de outubro de 2009 em São Paulo, esses debates contaram
com a participação de representantes dos mais variados segmentos do
agronegócio. Divididos em grupos, os participantes do Workshop
apresentaram os principais gargalos relacionados à sua atividade
econômica, propondo ações específicas em cada caso. Posteriormente,
as sugestões compiladas em cada um dos Grupos de Trabalho foram
apresentadas a todos participantes, de modo a comparar as posições e
viabilizar o consenso.
5) Estabelecimento de prioridades: Nessa fase da pesquisa, os
resultados do Workshop foram enviados a todos os seus participantes.
Mais especificamente, pediu-se que cada participante ordenasse os
gargalos e ações propostas ao longo do Workshop, determinando quais
as prioridades de seu setor. Em seguida, coube à equipe do PENSA
compilar esses dados, a fim de estabelecer quais os pontos mais
sensíveis para o agronegócio brasileiro na discussão acerca das
características do sistema tributário nacional.
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1.3

Quais são as principais limitações do modelo vigente?

A partir da visão dos agentes do agronegócio, os principais gargalos do
sistema

tributário

nacional

são

expostos

a

seguir.

Evidentemente,

peculiaridades relacionadas a cada setor tornam o debate acerca das
limitações vigentes ainda mais complexo. Inclusive, a discussão de tópicos
específicos às cadeias do agronegócio será o objeto da segunda parte desse
relatório.
O resumo abaixo visa ilustrar questões que extrapolam a rotina de um único
setor, afetando a rotina de todo o sistema econômico. É importante enfatizar
que nem todos os gargalos são tratados pela proposta de Reforma Tributária
encaminhada ao Congresso.



Predominância da tributação indireta: No Brasil, a tributação indireta
(incidente sobre a produção e consumo) é superior à tributação direta
(incidente sobre a renda e propriedade). Tal situação é inversa ao que
ocorre em países com maior grau de desenvolvimento.



Prazo de recuperação dos créditos de impostos pagos na aquisição
de bens de capital: Na atualidade, os créditos dos impostos pagos
pelas empresas para a aquisição de bens de capital demoram um
período considerável até serem recuperados. No caso do ICMS, esse
prazo chega a 48 meses, e no caso do PIS/Cofins a compensação leva
24 meses, algo que contrasta com a isenção de tributos sobre a
produção e consumo de bens de capital nos principais países
desenvolvidos.
Este tipo de tributação reduz a capacidade de investimento das
empresas, comprometendo seu desenvolvimento. Além disso, como a
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amortização dos tributos pagos se dá em 24 ou 48 meses e pelo valor
original, na realidade a
empresa sofre um deságio nas respectivas parcelas, o que resulta em
custos financeiros significativos.


Guerra Fiscal: A insegurança trazida aos investidores devido à
existência de 27 legislações diferentes de ICMS é considerada uma
importante limitação do modelo vigente. Além disso, é comum na
atualidade a concessão de benefícios tributários a determinadas
empresas ou setores por parte dos estados. Apesar de ajudar
determinadas empresas no curto prazo, a ausência de regras claras
para a concessão desses benefícios traz incerteza para os investidores,
além de contribuir para a deterioração das relações entre as unidades
da federação.
Inclusive, o quadro gerado pela guerra fiscal, por um lado, e a existência
de diferentes alíquotas nas operações interestaduais, por outro, pode
contribuir para a evasão fiscal, além de gerar distorções na
competitividade de cada um dos agentes atuantes no mercado.
A questão da guerra fiscal é alvo de inúmeras controvérsias. Há quem
argumente que a concessão de benefícios fiscais constitui uma
importante ferramenta para a atração de empresas. Nesse sentido, a
unificação das legislações de ICMS retiraria a autonomia dos
governadores de implementar esse tipo de política.



Restituição dos créditos da Lei Kandir: Sancionada em 1996, a
chamada Lei Kandir visa, entre outros pontos, desonerar o ICMS dos
produtos primários ou semi-industrializados destinados à exportação. Na
atualidade,

porém,

uma

série

de

problemas

dificulta

o

pleno

aproveitamento das vantagens proporcionadas pela legislação.
Do ponto de vista dos exportadores, o principal problema é a dificuldade
na recuperação dos créditos do ICMS acumulados nas atividades
anteriores à exportação. Apesar das diferenças nos procedimentos
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adotados em cada unidade da federação, são comuns as reclamações
acerca da morosidade no processo de validação desses créditos.
Originalmente, a Lei Kandir previa a compensação dessas perdas por
meio do aporte de recursos oriundos da União. Tal auxílio, entretanto, é
alvo de críticas constantes por parte dos governadores, que afirmam que
o

repasse

tem

sido

insuficiente.

Ademais,

a

necessidade

de

renegociação anual dos valores destinados pelo Governo Federal aos
estados traz considerável incerteza acerca do alcance da Lei Kandir.


Substituição tributária: Utilizada pelos estados como um instrumento
para garantir maior eficiência na fiscalização, a substituição tributária se
baseia em margens que, em muitos casos, extrapolam as margens reais
praticadas pelas empresas. Com isso, uma ferramenta concebida com o
objetivo de diminuir a sonegação e os gastos burocráticos contribui, não
raramente, para o aumento da carga tributária. Esta realidade é
observada principalmente entre as empresas de menor porte, que
trabalham com margens reduzidas, algo não levado em conta pelo
sistema de substituição tributária.
Outro aspecto a ser considerado diz respeito aos custos financeiros da
antecipação no recolhimento dos tributos. Normalmente, estes são
recolhidos pelas empresas no mês seguinte à saída inicial, algo que
contribui para a redução do capital de giro das empresas, em especial
daquelas de menor porte. Por isso, há a necessidade de repasse dos
respectivos custos financeiros da substituição tributária, algo que
contribui para o encarecimento dos produtos ainda que não haja
elevação na carga tributária.



Cobrança “por dentro” de tributos: O exemplo clássico é o ICMS. No
pagamento desse tributo, a porcentagem correspondente à alíquota (por
exemplo, 18%), é embutida na base de cálculo. Dessa maneira, o valor
total pago de imposto é superior ao que a alíquota prevê, representando
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um tributo real de 21,95% sobre o valor do produto. Fato idêntico ocorre
no caso do PIS/Cofins.


Heterogeneidade entre as legislações tributárias estaduais: As
legislações estaduais diferem em relação às alíquotas incidentes para
cada produto, o que contribui para que um mesmo bem seja tributado de
forma diferente de acordo com a unidade da federação em que foi
produzido. Tal quadro gera distorções que prejudicam a livre
concorrência de mercado.

1.4

Quais são as mudanças propostas pela PEC 233/08?

Encaminhada ao Congresso pelo Governo Federal, a PEC 233/08 visa
simplificar o sistema tributário brasileiro, além de eliminar distorções existentes
na estrutura vigente. Em linhas gerais, as principais mudanças propostas são:



A criação de um novo imposto sobre o valor adicionado (IVA-F),
que substituiria quatro tributos federais. Os tributos extintos com essa
medida são a Cofins, o PIS, a CIDE-Combustíveis e a Contribuição
sobre folha para o Salário Educação. Adicionalmente, a proposta prevê
a extinção da CSLL, incorporada ao Imposto de Renda das pessoas
jurídicas;



A unificação das 27 legislações estaduais do ICMS. Para tanto, a
PEC propõe a criação de um “Novo ICMS”, abrangendo a mesma
relação de bens e serviços da legislação atual. A partir do
estabelecimento de um número fixo de alíquotas, o Confaz apresentaria
uma proposta acerca da relação de bens e serviços a ser incluída em
cada um desses níveis. Caberia, então, ao Senado aprovar essa
proposta.
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A modificação na cobrança do ICMS, que passaria a ser devida ao
estado de destino. De acordo com uma tabela de transição, a alíquota
de ICMS no estado de origem diminuiria progressivamente, até chegar a
2% em 2016.



A redução gradual do prazo requerido para a apropriação dos
créditos de impostos pagos na aquisição de máquinas e
equipamentos, de acordo com a seguinte tabela:

Prazo atual

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

48

44

40

32

24

16

8

0

Fonte: Ministério da Fazenda

1.5

Quais são as principais críticas à PEC 233/08?

Abaixo são expostas algumas das principais críticas à PEC 233/08, retiradas
de textos divulgados ou declarações públicas dadas por representantes das
organizações citadas. Reflexo dos interesses de cada um dos setores
representados, essas críticas devem ser observadas tendo em vista o fato de
que o Governo Federal também possui suas motivações ao defender a
Reforma Tributária nos moldes da PEC 233/08.



A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) demonstra
preocupação com o papel do Confaz no enquadramento dos bens e
serviços nas alíquotas do novo ICMS. Segundo a Fiesp, o fato de os
membros do Confaz serem os secretários estaduais da Fazenda abre
espaço para que a unificação das legislações leve ao aumento da carga
tributária.
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Representante dos interesses das empresas que obtiveram incentivos
fiscais dos estados, a Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento
Industrial (ADIAL) se opõe à unificação das legislações do ICMS. Na
opinião da ADIAL, tal medida retiraria a autonomia dos estados de
utilizar uma importante ferramenta para o desenvolvimento regional. Em
outras palavras, a ADIAL discorda do argumento de que a “guerra fiscal”
prejudicaria o país, considerando esta prática um meio de garantir a
desconcentração da produção.



Segundo a Federação Nacional do Fisco Estadual (FENAFISCO), a
complexidade dos artigos da PEC 233/08 pode trazer ainda mais
incerteza aos agentes econômicos, estimulando os conflitos e a
sonegação de impostos. Além disso, a Fenafisco considera que a
generalidade do fato gerador de tributação para o IVA-F previsto na PEC
233/08 pode levar ao aumento da carga tributária. Mais especificamente,
o uso do termo “operações com bens e prestação de serviços de
qualquer natureza”, por seu caráter vago, pode abrir espaço para a
tributação de praticamente qualquer operação.
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1.6

E o agronegócio, o que opina?

Na sequência, serão apresentados os resultados do debate realizado no
Workshop “Discutindo o impacto da tributação nos Sistemas Agroindustriais”.
Seus participantes foram divididos em quatro Grupos de Trabalho 1, quais
sejam:



Grupo de Trabalho – Café



Grupo de Trabalho – Carnes, Leite e Cana



Grupo de Trabalho – Grãos e Fibras



Grupo de Trabalho – Insumos

Em cada Grupo de Trabalho, foi proposta a enumeração de gargalos referentes
ao setor de atuação dos participantes. Com base nesse diagnóstico, cada um
dos problemas identificados foi discutido, visando a apresentação de soluções
no tema. Nesse sentido, o resumo das atividades realizadas no Workshop se
organiza em torno dos gargalos identificados e das propostas de ação
correspondentes.

1

Entretanto, os nomes dos Grupos de Trabalho constituiram uma sugestão de organização dos debates.
Os participantes do Workshop tiveram liberdade para escolher o Grupo de Trabalho que mais lhes
interessava, de modo que houve, por exemplo, a presença de representantes dos produtores rurais na
discussão sobre desoneração tributária na cadeia de insumos. De fato, a forte ligação entre os elos das
cadeias agroindustriais faz com que divisões dessa natureza sejam possíveis somente com a intenção de
facilitar a interação entre os presentes.
Rua José Alves Cunha Lima, 172 - Butantã - São Paulo - SP
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2

Resumo das discussões do Grupo de Trabalho “Café”

O Grupo de Trabalho dedicado a discutir a questão tributária no setor do café
foi composto por representantes dos diversos elos da cadeia. A tabela abaixo
apresenta os gargalos identificados por seus participantes, enumerando as
ações propostas em cada um dos casos. Na sequência, os tópicos
apresentados são discutidos, tendo em vista os argumentos utilizados em cada
caso.
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Tabela 1 – Propostas do Grupo de Trabalho “Café”
Gargalos

Ações propostas

Tributação do hedge;

Definir a tributação do hedge no
agronegócio, levando em conta a
finalidade desse tipo de operação;

Morosidade na recuperação dos créditos

Estalebelecer um prazo curto para a

fiscais;

auditagem dos créditos (não superior a
90 dias);

Diferenças entre os regimes de

Criar de um fórum de discussão,

tributação do PIS/Cofins;

coordenado pelo Cecafé, visando a
harmonização da cobrança do PIS/Cofins
ao longo da cadeia;

Margem utilizada na substituição

Realizar estudos a fim de determinar a

tributária e distorções causadas por

margem segundo parâmetros mais

esse instrumento;

realistas;

Complexidade da burocracia fiscal em

Encaminhar o problema ao Confaz, de

São Paulo para o café em grão;

modo a desburocratizar essa questão;

Dificuldade no aproveitamento do

Garantir alternativas para aumentar a

crédito presumido por parte do produtor

liquidez do crédito presumido;

rural;
Inexistência de regulamentação do

Regulamentar o drawback verde-amarelo

drawback verde-amarelo no nível

por meio do Confaz.

estadual.
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2.1

Tributação do hedge



A identificação de problemas na tributação do hedge se deve a dois
motivos principais. Em primeiro lugar, o fato de o hedge usado no
agronegócio ser considerado um derivativo comum implica tributação
excessiva. Por isso, é necessária a adaptação da legislação de modo a
separar atividades especulativas daquelas visando a proteção dos
agentes contra os riscos da atividade.



Além disso, a falta de clareza em relação às definições da Receita
Federal do Brasil leva a um quadro de incerteza jurídica que preocupa
os agentes econômicos. De acordo com a região fiscal em que estejam
baseados, os órgãos fiscalizadores podem tomar decisões diversas na
matéria.



Com base em tal quadro, foi proposta a determinação de uma nova
definição para o hedge no agronegócio, retirando-o da legislação
destinada a regulamentar os derivativos comuns. A clarificação na
matéria contribuiria, inclusive, para a melhor utilização de ferramentas já
disponíveis para a distinção entre atividades de cunho especulativo e
aquelas destinadas à proteção da atividade econômica.

2.2

Morosidade na recuperação dos créditos fiscais



Segundo os participantes do Grupo de Trabalho, a Receita Federal do
Brasil precisa melhorar a sua atuação na questão da auditagem dos
créditos

fiscais

possuídos

pelos

agentes.

Em

especial,

causa

preocupação a recorrência da demora na fiscalização de empresas, algo
que inviabiliza a recuperação dos créditos fiscais;
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Por isso, pede-se maior clareza nos procedimentos da Receita, com o
estabelecimento de um prazo mais curto para a auditagem dos créditos.
Entre os participantes do Grupo de Trabalho, foi consensual a proposta
de um prazo de 90 dias.



Além disso, os integrantes do Grupo apontaram a necessidade de que
os créditos sofram correção segundo a taxa Selic caso haja atraso na
fiscalização. Na atualidade, apenas os débitos fiscais são corrijidos, o
que configura uma situação injusta na opinião dos participantes da
discussão.



Entre as alternativas para o aproveitamento desses créditos, o
estabelecimento de um mercado de créditos foi visto com ressalvas por
diversos participantes. O argumento principal foi o de que tal
configuração beneficia apenas aquelas empresas capazes de adquirir
créditos com deságio. Assim, a restituição integral dos créditos é vista
como a melhor solução para este gargalo.



Portanto, a ação proposta pelo grupo foi o estabelecimento de um
prazo curto para a auditagem dos créditos, não superior a 90 dias.
A partir desse prazo, defende-se a correção dos créditos aos seus
detentores segundo a taxa Selic.

2.3

Diferenças entre os regimes de tributação do PIS/Cofins



Da forma como está estabelecido na atualidade, o regime de tributação
do PIS/Cofins gera distorções consideráveis na cadeia do café. Dois
casos merecem destaque: (1) a existência de diversos status de
produtores (pessoa física, pessoa jurídica e cooperativa) e (2) a
dificuldade de materialização dos créditos acumulados pela indústria.



Assim, a homogeneização dos regimes de tributação do PIS/Cofins
visaria evitar o acúmulo de créditos em determinados elos da cadeia, por
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um lado, além de impedir as distorções existentes na atualidade que
dificultam a inserção mercadológica de produtores não vinculados a
cooperativas.


Representantes da indústria de café solúvel, porém, temem que a
homogeneização dos regimes de tributação do PIS/Cofins leve a um
aumento dos custos para o segmento. Tal posição se deve ao temor de
que a eliminação do sistema de transferência de créditos leve a um
aumento do preço da saca de café.



Adicionalmente, foi enfatizado que o setor levou tempo considerável
para perceber as distorções geradas pelo modelo vigente. Nesse
sentido, qualquer mudança deve ser discutida com cuidado, levando em
conta eventuais limitações para sua plena implementação.



Dessa maneira, foi proposta a criação de um fórum de discussão,
coordenado pelo Cecafé, com o objetivo de discutir a harmonização
da cobrança do PIS/Cofins ao longo da cadeia.

2.4

Substituição tributária: Margem utilizada e distorções existentes



Foram dois os principais problemas relacionados à utilização da
substituição tributária pelos estados: (1) as margens consideradas no
cálculo dos tributos são exageradas, onerando ainda mais os agentes e
(2) as distorções ocasionadas pela adoção de critérios distintos em cada
uma das unidades da federação.



Em relação ao primeiro problema, os representantes da indústria de café
torrado e moído afirmaram estar preparando um estudo a fim de
demonstrar as margens praticadas no segmento. Assim sendo,
defenderam ações semelhantes em toda a cadeia.



Já a correção das distorções atuais é alvo de maiores controvérsias.
Entre os produtores, a existência de diferentes regulamentações em
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cada estado provoca transtornos consideráveis. Para as empresas, o
acúmulo de créditos de difícil recuperação, por envolverem transações
com outras unidades da federação, constitui grave problema. Nesse
sentido, o encaminhamento de uma proposta de homogeneização ao
Confaz emerge como uma possível alternativa de resolução do
problema.


Por outro lado, alguns dos participantes expressaram sua preocupação
em relação aos efeitos dessa ação. Em especial, argumenta-se que a
disseminação da substituição tributária pode trazer efeitos ainda mais
prejudiciais para o setor, principalmente se feita com base em margens
irreais para o cálculo dos tributos.



Assim, as ações propostas foram: a realização de estudos por cada
elo da cadeia, com o objetivo de determinar as margens reais
praticadas no mercado; a busca por uma homogeneização das
regras tributárias para o café que leve em conta o fato de o produto
ser parte da cesta básica.

2.5

Complexidade da burocracia fiscal em São Paulo para o café em grão



De acordo com os produtores rurais presentes no Grupo de Trabalho, a
burocracia fiscal existente em São Paulo para o café em grão gera
custos consideráveis aos agentes. Tais gastos estariam relacionados
não apenas à burocratização, como também às restrições impostas aos
produtores para o aproveitamento de créditos.



Por outro lado, o estado de Minas Gerais fornece um interessante
exemplo de desburocratização no caso do ICMS. Tendo em vista esse
exemplo, os integrantes do Grupo de Trabalho defendem o
encaminhamento do assunto ao Confaz, a fim de garantir um acordo
a nível nacional.
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2.6
Dificuldade no aproveitamento do crédito presumido por parte do
produtor rural



Apesar de ter o direito a aproveitar créditos presumidos de ICMS
derivados de sua atividade econômica, os produtores rurais têm
encontrado dificuldade considerável de utilizá-los. Na atualidade, os
cafeicultores dependem da aceitação de uma empresa para sua
transferência, algo que nem sempre é possível.



Assim, os produtores rurais defendem a criação de instrumentos
que garantam maior liquidez a esse crédito presumido acumulado.
Na prática, é necessária uma melhor utilização das ferramentas
atualmente existentes na legislação, assim como o aprimoramento do
sistema de recuperação dos créditos.

2.7
Inexistência de regulamentação do drawback verde-amarelo no nível
estadual



Um avanço considerável foi o reconhecimento de que o produto nacional
é igual ao estrangeiro para fins de drawback. Tal decisão poderia
permitir a desoneração da produção, além de evitar a conformação de
distorções como a preferência pela compra de artigos produzidos no
exterior. Na prática, entretanto, um gargalo importante diz respeito à
existência de barreiras no nível estadual para o aproveitamento deste
benefício.



Tendo em vista esse quadro, os participantes do Grupo de Trabalho
defendem a regulamentação do drawback verde-amarelo por meio
do Confaz, a fim de evitar que os agentes sejam impedidos de utilizar
tal benefício devido a limitações impostas pelas unidades da federação.
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3 Resumo das discussões do Grupo de Trabalho “Carnes, Leite e Cana”

A tabela 2, a seguir, enumera as propostas discutidas no âmbito do Grupo de
Trabalho “Carne, Leite e Cana”. Após tal resumo, é apresentada uma descrição
aprofundada de cada um desses tópicos.

Tabela 2: Propostas do Grupo de Trabalho “Carnes, Leite e Cana”

Gargalos

Ações

Crédito de ICMS

Redução na base de cálculo do ICMS como alternativa para a
recuperação dos créditos; simplificação nos procedimentos de
auditagem e negociação dos créditos; revisão do modelo do
Convênio 100/97 e permissão de compensação dos créditos
internos de ICMS com débitos de ICMS na importação.

Legislação de ICMS

Harmonização da legislação de ICMS

Não direito a crédito de

Concessão de créditos de ICMS para o uso de energia elétrica

energia elétrica rural
Convivência entre

Efetivação da não-cumulatividade do PIS/Cofins no interior da

cumulatividade e não

cadeia. Clarificação do conceito de “insumos” utilizado pelas

cumulatividade no interior

autoridades

das cadeias (PIS/Cofins)
Acúmulo de crédito

Flexibilização das regras de compensação dos créditos

PIS/Cofins
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Retenção de PIS/Cofins

Revogação do art. 66 da lei 9430/96

(art. 66 da lei 9430/96)
Alta carga tributária sobre

Conceituação de “alimento” e abertura de uma ampla

a cadeia de alimentos

discussão entre os agentes do agronegócio.

Carga tributária incidente

Isenção de ICMS para os insumos usados na produção animal.

sobre produtos usados na
alimentação animal
Preço de pauta

Estabelecimento de um critério para o cálculo do preço de
pauta mais próximo da realidade do mercado

Incidência de PIS/Cofins

Tratamento idêntico ao recebido pelo leite in natura vendido

na venda de leite in natura

sem terceirização em alguma de suas operações

(terceirização de
operações)
Substituição tributária

Revisão de casos em que o produtor rural seja consumidor
final ou haja transação entre duas distribuidoras

Imposto Territorial Rural

Possibilidade de que ITR seja dedutível do Imposto de Renda

Complexidade operacional

Simplificação dos atuais procedimentos

Excessivo número de taxas

Simplificação dos atuais procedimentos

Contribuições indiretas

Proibição de os estados instituirem fundos de contribuição

através de fundos

voluntária

Rua José Alves Cunha Lima, 172 - Butantã - São Paulo - SP
CEP: 05360-050 - Telefones: (11) 3818-4005
20
www.pensa.org.br - e-mail: pensa@pensa.org.br

RELATÓRIO – CNA - PENSA

3.1

Crédito de ICMS



O acúmulo de créditos de ICMS constitui um dos principais pontos de
estrangulamento sob o aspecto tributário. Determinados elos das
cadeias agroindustriais vêm tendo dificuldade para lidar com esse
problema, devido às diversas limitações existentes na atualidade.



Diversos fatores contribuem para a conformação desse quadro. Em
primeiro lugar, as diferenças entre as alíquotas praticadas entre estados
e setores contribuem para o acúmulo desses créditos. Além disso, as
dificuldades existentes na atualidade para a transferência de créditos
impõem barreiras à ação das empresas. Finalmente, falta maior
flexibilidade na legislação a fim de permitir um uso mais amplo de tais
direitos.



Dessa maneira, o Grupo de Estudos propõe: (1) a redução na base de
cálculo do ICMS como alternativa para a recuperação dos créditos;
(2) a simplificação nos procedimentos de auditagem e negociação
dos créditos; (3) a revisão do modelo do Convênio 100/97 e (4)
permitir a compensação dos créditos internos de ICMS com débitos
de ICMS na importação.

3.2

Legislação de ICMS



A multiplicidade de alíquotas de ICMS, seja quando se observa a
realidade no interior de cada estado, ou ainda nas transações
interestaduais, gera distorções consideráveis. Por isso, os membros do
Grupo de Trabalho defendem a harmonização da legislação de ICMS,
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igualando as alíquotas tanto no interior das unidades federativas quanto
para transferências entre dois estados.

3.3

Não direito a crédito de energia elétrica rural



Tendo em vista o quadro atual, em que os produtores rurais, quando
pessoa física, não têm direito a crédito nesse caso específico,
argumentam os participantes que os valores gastos com energia
elétrica em suas propriedades deveriam gerar créditos de ICMS.

3.4
Convivência entre cumulatividade e não cumulatividade no interior das
cadeias (PIS/Cofins)



Conforme o título demonstra, os participantes do Grupo de Trabalho
apontam a existência de distintos regimes de tributação como um
gargalo a ser tratado. Um segundo problema diz respeito à falta de
precisão do conceito de “insumo” usado para fins tributários, algo que
dificulta o aproveitamento de créditos de PIS/Cofins.



São duas as medidas ligadas a este gargalo. Primeiramente, defende-se
a efetivação da não-cumulatividade do PIS/Cofins no interior da
cadeia. Em adição, é necessário que haja uma melhor definição no
conceito de “insumos” utilizado pelas autoridades. Tal medida é
fundamental para garantir maior segurança jurídica aos agentes
econômicos.
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3.5

Acúmulo de crédito PIS/Cofins



O problema do acúmulo de créditos, anteriormente discutido no caso do
ICMS, constitui uma realidade para as empresas também no exemplo do
PIS/Cofins. Nesse caso, a ação defendida pelos integrantes do Grupo
de Trabalho é a permissão para que tais créditos possam ser usados
para compensar outros tributos federais ainda quando sejam
presumidos.



Além disso, os integrantes do Grupo de Trabalho defendem a permissão
para que os créditos internos de PIS/Cofins possam ser utilizados
para a compensação de débitos de PIS/Cofins importação.

3.6

Retenção de PIS/Cofins (art. 66 da lei 9430/96)



A existência de regulamentação específica determinando a retenção de
PIS/Cofins no fornecimento de leite de produtores cooperados é
apontada como um gargalo pelos participantes do Grupo de Trabalho.
Dessa maneira, as cooperativas de leite defendem a revogação do art.
66 da lei 9430/96. Defende-se também um tratamento único para o
leite, com o fim das distinções estabelecidas na atualidade.

3.7

Alta carga tributária sobre a cadeia de alimentos



Os participantes do Grupo de Trabalho argumentaram que a carga
tributária incidente sobre a cadeia de alimentos no Brasil deveria ser
reduzida. Nesse sentido, o critério de desoneração com base nos itens
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da Cesta Básica é insuficiente frente às peculiaridades regionais e a
mudança progressiva nos hábitos de consumo da população.


Assim sendo, os integrantes do Grupo de Trabalho defendem um
tratamento diferenciado para a cadeia de alimentos, objetivando a
desoneração. Especificamente, duas ações são propostas: (1) a
conceituação de “alimento”, definindo-o segundo uma tipologia
adequada e (2) a abertura de uma ampla discussão entre os
agentes do agronegócio.

3.8

Carga tributária incidente sobre produtos usados na alimentação animal



Na atualidade, os insumos agrícolas têm isenção de ICMS, ao passo
que este tributo incide sobre os insumos para produção animal (rações,
concentrados e suplementos, por exemplo). Por isso, os integrantes do
Grupo de Trabalho defendem que a isenção de ICMS valha também
para os insumos usados na produção animal.

3.9

Preço de pauta



Os participantes do Grupo de Trabalho argumentam que o preço de
pauta

estabelecido

para

fins

de

emissão

de

nota

fiscal

de

comercialização, e utilizado na tributação, é diferente dos valores
praticados nas transações. Em resposta, defende-se o estabelecimento
de outro critério para o cálculo de tributos, buscando maior
aproximação entre esta medida e a realidade do mercado.

3.10 Incidência de PIS/Cofins na venda de leite in natura (terceirização de
operações)
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Na atualidade, quando há a figura do intermediário na comercialização
do leite in natura, a coleta do PIS/Cofins incide sobre a operação de
venda para o receptor final. Nesse caso, o Grupo de Trabalho defende a
isenção tributária em operações que envolvam um intermediário
nas quais não haja beneficiamento do produto.

3.11. Substituições tributárias



Os participantes do Grupo de Trabalho apontaram a substituição
tributária aplicada aos produtores rurais como um gargalo a ser
debatido. Em alguns casos, o fato de os produtores rurais constituirem o
elo final da cadeia ocasiona distorções consideráveis, recolhendo
indevidamente o tributo. Outro problema está relacionado a transações
envolvendo dois distribuidores. Na opinião dos presentes, ambos os
casos devem ser revistos, tendo em vista os exemplos de outros
setores da economia, como os de hospitais e restaurantes.

3.12 Imposto Territorial Rural



Tendo em vista a obrigação de pagamento do Imposto Territorial Rural,
a proposta do Grupo de Trabalho é que o ITR passe a ser dedutível do
Imposto de Renda, funcionando como uma espécie de antecipação
desse segundo tributo.

3.13 Complexidade operacional



Na atualidade, a obrigatoriedade de apresentação da contra-nota cria
uma burocratização excessiva das transações. Dessa maneira, os
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membros do Grupo de Estudo defendem a simplificação desse
sistema por meio de decisão tomada no âmbito do Confaz.

3.14 Excessivo número de taxas



A existência de um número excessivo de taxas na atualidade,
principalmente quando se tem em conta aquelas derivadas de
operações realizadas em cartório e a crescente demanda na área
ambiental, onera o produtor rural, especialmente aquele de menor porte.
Nesse caso, a proposta de Grupo de Trabalho é a simplificação dos
atuais procedimentos.

3.15 Contribuições indiretas através de fundos



Um importante gargalo se refere à prática dos estados de criarem
fundos de contribuição voluntária. O problema, segundo os presentes, é
que estes fundos são regulamentados de modo a obrigar os agentes à
contribuição. Quando não realizado o pagamento a esses fundos, é
comum a perda de diferimento de ICMS.



Tendo em vista este quadro, os integrantes do Grupo de Trabalho
defendem a proibição de os estados instituirem fundos de
contribuição voluntária. Inclusive, argumenta-se que tais fundos são
inconstitucionais, dado que somente a União tem direito a recolher
contribuições, além do fato de que estas não podem ser vinculadas.
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4 Resumo das discussões do Grupo de Trabalho “Grãos e Fibras”

As discussões acerca do ambiente tributário nos sistemas agroindustriais de
grãos e fibras contaram com a presença de agentes ligados aos setores da
soja, algodão, arroz e feijão. A tabela 3, a seguir, enumera os principais
gargalos levantados pelo Grupo de Trabalho. Na sequência, é apresentado um
resumo de cada um desses tópicos.

Tabela 3: Propostas do Grupo de Trabalho “Grãos e Fibras”
Gargalos

Ações propostas

Controle fiscal complexo

Simplificação do sistema tributário
brasileiro: IVA-F e novo ICMS

Reavaliação do tratamento diferenciado

Revisão na composição da Cesta Básica;

aos alimentos

tratamento diferenciado para produtos
destinados à alimentação humana

Alíquotas desbalanceadas ao longo da

Isonomia tributária na cadeia de

cadeia

exportação

Regimes especiais nos estados

Fim dos regimes especiais (ICMS
unificado)

Não aproveitamento de créditos

Revisão na legislação, garantindo o

derivados do uso de energia elétrica

aproveitamento desses créditos

(produtores)
Preço de pauta

Estabelecimento de uma nova referência,
sensível à heterogeneidade das regiões
brasileiras
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Regras de desoneração do INSS Rural

Extensão da isenção para toda a cadeia

na cadeia de exportação

de exportação

Falta de clareza em relação à restituição

Clarificação das regras de homologação

dos créditos tributários

dos créditos tributários

Disciplinamento de regramentos para

Simplificação e redução nos valores de

emolumentos e taxas

tais obrigações

Aproveitamento e transferência de

Flexibilização visando facilitar a

créditos acumulados

compensação e transferência de créditos
tributários

Crédito presumido (tratamento

Homogeneização do tratamento tributário

heterogêneo ao longo da cadeia)

ao longo da cadeia

Tratamento diferenciado do frete de

Tratamento igualitário

acordo com a operação
INSS Rural sobre material genético

Isenção de INSS Rural sobre material
genético

Tempo de restituição de créditos

Restituição imediata dos créditos

decorrentes da aquisição de ativo

derivados da compra de ativo imobilizado

imobilizado
Margem de valor agregado

Cálculo que leve em conta as
particularidades das regiões brasileiras

4.1

Controle fiscal complexo



De acordo com os integrantes do Grupo de Trabalho, as diferenças de
alíquotas entre as 27 unidades da federação tornam as transações
interestaduais extremamente custosas. Nesse sentido, o desempenho
do agronegócio é comprometido pelas dificuldades de importar insumos
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de outros estados, além das barreiras ao aproveitamento de créditos
resultantes dessas transações.


Por isso, defende-se a simplificação do controle fiscal vigente no
Brasil. Na opinião dos presentes, o IVA-F e o novo ICMS podem trazer
progressos ao reduzir o número de tributos, no primeiro caso, e unificar
as regras estaduais no segundo. Uma ressalva, entretanto, foi feita em
relação à expansão da substituição tributária, dado que este sistema
implica custos consideráveis para elos específicos das cadeias.



Ademais, os integrantes do Grupo de Trabalho argumentaram que as
alíquotas do novo ICMS devem ser estabelecidas com cuidado, a fim de
evitar distorções. Defende-se a necessidade de que cada setor
apresente sua proposta de alíquota, a exemplo do que as lideranças
ligadas à rizicultura fizeram.

4.2

Reavaliação do tratamento diferenciado aos alimentos



A cadeia produtiva de alimentos requer um tratamento diferenciado por
parte do Governo. No entanto, no caso da Cesta Básica, há duas
limitações relacionadas ao debate desse tópico: (1) determinação de
seus componentes quando se leva em conta as peculiaridades
existentes em cada região brasileira; (2) a importância da tributação dos
alimentos finos para a arrecadação do Governo.



Tendo em vista esse quadro, os participantes do Grupo de Trabalho
defendem uma proposta que leve em consideração os pontos abordados
acima. Em outras palavras, argumentam que, se por um lado é
necessária uma revisão que reforce o tratamento diferenciado recebido
pelos alimentos, por outro uma medida que beneficie todos os alimentos
seria inviável.
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Dessa maneira, o Grupo de Trabalho propõe um tratamento
diferenciado a produtos direcionados à alimentação humana, além
de uma revisão na composição da Cesta Básica. Afinal, o padrão de
Cesta Básica utilizado na atualidade exclui o setor algodoeiro de
possíveis desonerações, assim como não resolve a demanda por
menores alíquotas aplicadas a produtos usados na alimentação animal.

4.3

Alíquotas desbalanceadas ao longo da cadeia



A soja e seus diversos derivados recebem tratamento tributário
heterogêneo, algo que contribui para a existência de alíquotas
desbalanceadas ao longo da cadeia. De acordo com os participantes do
Grupo de Trabalho, um bom exemplo é o do INSS Rural. Nesse caso, se
o agricultor exportar o produto primário, não terá que pagar este tributo,
ao passo que deverá pagá-lo caso o direcione para a indústria de
transformação doméstica.



Consequentemente, o atual sistema estimula a exportação de matériaprima, prejudicando os planos de aumento da industrialização dos
produtos agrícolas cultivados no Brasil. A ação defendida, nesse caso, é
a busca por isonomia na tributação ao longo da cadeia de
exportação, algo que passa pelo estabelecimento de um regime
tributário homogêneo para o produto e seus derivados.

4.4

Regimes especiais nos estados



Concedidos por um prazo curto, os regimes especiais exigem
constantes renegociações com o Governo, trazendo instabilidade para
os agentes do mercado. Da mesma forma, muitas vezes beneficiam
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apenas uma empresa, algo que contribui para a falta de clareza do
sistema tributário brasileiro.


Por isso, os integrantes do Grupo de Trabalho defendem o fim dos
regimes especiais, algo que ocorrerá caso a proposta do novo ICMS
seja aprovada. Na opinião dos presentes, os ganhos derivados da
desburocratização e o aumento da previsibilidade superam as eventuais
perdas sofridas por empresas detentoras de benefícios fiscais na
atualidade.

4.5

Não aproveitamento de créditos em alguns elos da cadeia



Os produtores de Minas Gerais queixam-se da impossibilidade de
aproveitarem créditos fiscais sobre a energia elétrica consumida, direito
concedido à indústria. Em meio aos debates, foi apontada situação
análoga em Mato Grosso

para o

aproveitamento de créditos

provenientes do consumo de combustíveis.


Dessa maneira, defende-se uma revisão na legislação, garantindo o
aproveitamento de créditos tributários nos casos supra citados. A
edição de uma Lei Complementar constitui a ação proposta pelo Grupo
de Trabalho.

4.6

Preço de pauta



O preço de pauta foi apontado como um gargalo por alguns dos
participantes da discussão. Argumenta-se que os valores determinados
pela tabela ESALQ, utilizados atualmente, não raramente são superiores
àqueles praticados no mercado, elevando a tributação.
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Dessa forma, o Grupo de Trabalho sugere a utilização de uma
referência que leve em conta as diferenças de preço observadas
nas várias regiões do Brasil. Tal mudança evitaria a tributação
excessiva, ao garantir um tratamento tributário mais sensível às
peculiaridades regionais em nosso país.

4.7

Regras de desoneração do INSS Rural na cadeia de exportação



Quando ocorre uma exportação direta de soja, por exemplo, há a
isenção de incidência do INSS Rural, o antigo FUNRURAL. Já naqueles
casos em que uma trading participa do negócio, mesmo quando este se
destine à exportação há a incidência do tributo. A principal consequência
desse quadro é que grandes produtores, ao exportar diretamente seu
produto, são isentos de INSS rural, ao passo que aqueles que
dependem de intermediadores para atingir o mercado internacional não
o são.



A partir desse quadro, os participantes do Grupo de Trabalho
demandam a extensão da isenção para toda a cadeia de exportação,
garantindo ao exportador com menor escala de produção o mesmo
benefício detido por aqueles que têm capacidade de exportar
diretamente sua produção.

4.8

Falta de clareza em relação à restituição dos créditos tributários



Queixa apresentada no Grupo de Trabalho diz respeito à dificuldade das
empresas obterem a homologação de créditos tributários. Segundo um
participante ligado ao setor industrial, o poder de barganha das
organizações acaba contando mais que o direito a tais créditos, o que
gera custos e incerteza aos agentes econômicos.
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Assim sendo, os participantes do Grupo de Trabalho defendem a
criação de um ambiente tributário mais favorável às empresas,
tornando mais claras as regras referentes à homologação de
crédito tributário. Na opinião dos presentes, avanços nesse tópico
beneficiariam sobretudo as pequenas empresas, cujo poder de
barganha é diminuto.

4.9

Disciplinamento de regramentos para emolumentos e taxas



De acordo com os presentes, é grande o número de taxas e
emolumentos pagos pelo setor de produção na atualidade. Foram
citados, entre outros, os serviços ligados à escrituração de propriedades
e à averbação de áreas de preservação, entre outras obrigações
cartorárias dos produtores. A proposta, nesse caso, é de que haja uma
simplificação e redução nos valores de tais taxas, medida
preferencialmente acompanhada de sua isenção para pequenas
propriedades.

4.10 Aproveitamento e transferência de créditos acumulados



Os integrantes do Grupo de Trabalho apontaram a impossibilidade atual
de pagamento de PIS/Cofins com base na compensação de créditos de
ICMS ou vice-versa como um gargalo a ser debatido. Uma questão de
fundo está relacionada a esse problema, qual seja: a falta de
coordenação entre a Receita Federal e as Receitas Estaduais.



Assim sendo, os integrantes do Grupo de Trabalho defendem uma
flexibilização visando facilitar a compensação e transferência de
créditos tributários. Em relação a este segundo tópico, foi apresentada

Rua José Alves Cunha Lima, 172 - Butantã - São Paulo - SP
CEP: 05360-050 - Telefones: (11) 3818-4005
33
www.pensa.org.br - e-mail: pensa@pensa.org.br

RELATÓRIO – CNA - PENSA

a

dificuldade

das

empresas

transferirem

créditos

tributários

a

fornecedores, sendo necessário mudanças.

4.11 Crédito presumido (tratamento heterogêneo ao longo da cadeia)



Uma realidade que gera importantes distorções, na opinião dos
presentes, é a existência de diversos tratamentos tributários nas cadeias
agroindustriais. De acordo com os integrantes do Grupo de Trabalho, tal
gargalo seria resolvido através da homogeneização do tratamento
tributário ao longo da cadeia.

4.12 Tratamento diferenciado do frete de acordo com a operação



Segundo os integrantes do Grupo de Trabalho, o fisco não concede
créditos de PIS/Cofins em fretes de transferência e para exportação,
restringindo esse direito para o produto. Assim, defende-se um
tratamento igualitário para todas as operações de exportação, o
que incluiria a isenção no frete e na armazenagem. Igualmente, é
necessário considerar a necessidade de homogeneizar o ICMS ao longo
da cadeia.

4.13 INSS Rural sobre material genético



Os participantes do Grupo de Trabalho defendem a isenção de INSS
Rural sobre material genético, medida que vem sendo discutida há
algum tempo em Brasília.
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4.14 Tempo de restituição de créditos decorrentes da aquisição de ativo
imobilizado



Um problema, na opinião dos presentes, se relaciona ao largo tempo de
restituição de créditos após a compra de ativos imobilizados. Tal
realidade encarece os investimentos, impedindo uma expansão ainda
maior dos negócios. Dessa forma, o Grupo de Trabalho argumenta que
a restituição imediata dos créditos derivados da compra de ativo
imobilizado constituiria um importante avanço em matéria de política
tributária.

4.15 Margem de valor agregado



Nesse caso, o gargalo se refere ao cálculo da margem de valor
agregado. Baseada em pesquisas realizadas pela FIPE, este número
não leva em consideração os diferentes custos de produção e
comercialização existentes no Brasil. Com isso, distorções são geradas,
prejudicando principalmente aquelas empresas que operam com
margens inferiores às usadas para o cálculo da margem de valor
agregado.



Dessa forma, o Grupo de Trabalho sugere que o cálculo da margem de
valor agregado leve em consideração as diferenças observadas nos
mercados locais brasileiros.
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5 Resumo das discussões do Grupo de Trabalho “Insumos”

Compuseram o Grupo de Trabalho dedicado a debater a tributação sobre os
insumos

representantes

das

indústrias

de

fertilizantes,

defensivos

e

cooperativas agrícolas. A seguir, na tabela 4, são enumerados os gargalos
apontados por seus participantes, sendo um resumo dos debates o conteúdo
do texto na sequência.
Tabela 4: Propostas do Grupo de Trabalho “Insumos”
Gargalos

Ações propostas

Falta de isonomia do ICMS sobre

Alíquota única: isonomia tributária para

produtos

importação, venda interna e venda
interestadual (alíquotas específicas para
cada setor)

Oneração tributária dos bens de capital

Isenção tributária para bens de capital

(PIS/COFINS, ICMS)
Crédito acumulado (PIS/COFINS, ICMS)

Isonomia da legislação (ICMS); ampliação
das possibilidades de compensação de
tributos (por exemplo, PIS/COFINS com
INSS)

Impossibilidade de manutenção do

Isonomia de legislação (entre estados)

crédito (em alguns estados)
Margem do transfer price muito elevada

Utilização da margem real de cada setor
para comprovação do transfer price

Complexidade (e alterações frequentes)

Reforma visando a racionalização do

do sistema tributário, gerando altos

sistema

custos administrativos para as empresas
Adicional de Frete para Renovação da
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Marinha Mercante (AFRMM)

propostas de equilíbrio de ICMS e de
revisão na Tarifa Externa Comum

5.1

Falta de isonomia do ICMS sobre os produtos



De acordo com os participantes do Grupo de Trabalho, um primeiro
gargalo relacionado à falta de isonomia do ICMS sobre os fertilizantes
diz respeito à sua incidência sobre a produção nacional, ao passo que a
importação desse insumo não é tributada.



Segundo os debatedores, o impacto do ICMS sobre o segmento de
insumos é absorvido pelas empresas baseadas no Brasil. Isso se deve
ao fato de que fertilizantes importados não são tributados, algo que
oferece

incentivos

aos

agricultores

para

a

opção

por

esses

fornecedores.


Outra distorção derivada da atual configuração do ICMS é a dificuldade
imposta,

em

muitos

casos,

para

a

realização

de

transações

interestaduais. Não raramente, as empresas realizam investimentos em
unidades da federação devido às barreiras tributárias existentes, algo
que contribui para importantes desvios alocativos.


Tendo em vista tal quadro, os membros do Grupo de Trabalho defendem
a isonomia tributária, igualando as condições nos casos de
importação, vendas interestaduais ou no interior de uma unidade
federativa. Além disso, há a preocupação com o fato de que, na
atualidade, as empresas não têm condições de repassar parte do valor
pago em ICMS aos consumidores. Nesse sentido, a simplificação deste
tributo garantiria também maior competitividade à indústria.



Em relação à alíquota ideal, o setor de fertilizantes afirma ter obtido, por
meio de estudo, evidências de que uma alíquota de 3% permitiria
ganhos não apenas para a indústria, como também um aumento na
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arrecadação. Não houve, porém, consenso acerca de uma alíquota que
pudesse ser aplicada a todos os segmentos envolvidos na discussão.
Exemplo disso são as restrições apontadas pelos representantes da
indústria de defensivos para a alíquota de 3%. Dessa maneira, ficou
definido que a melhor solução seria a discussão de um ICMS específico
para cada setor.

5.2

Oneração tributária dos bens de capital (PIS/Cofins e ICMS)



Um importante gargalo, na opinião dos participantes, se relaciona aos
tributos pagos na aquisição de bens de capital. Tais custos adicionais,
potencializados devido à demora do governo na sua restituição, inibem
investimentos, afetando a atividade produtiva.



Assim sendo, o Grupo de Trabalho sugere a concessão de isenção
tributária na aquisição de bens de capital, de modo a reduzir o custo
de investimento das empresas.

5.3

Créditos acumulados (PIS/Cofins e ICMS)



Na atualidade, a restituição dos créditos acumulados pelas empresas
constitui um importante gargalo. Devido a uma série de fatores, entre os
quais a morosidade na auditagem da Receita Federal, ou ainda as
diferenças na legislação entre as unidades da federação, tal tarefa
consome esforços consideráveis das organizações. Pior, nem sempre a
busca pela restituição dos créditos acumulados tem resultado positivo.



Para o PIS/Cofins, uma alternativa para o problema dos créditos
acumulados seria a ampliação das possibilidades de compensação de
tributos. Nesse sentido, os integrantes do Grupo de Trabalho
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sugerem que débitos junto ao INSS possam ser abatidos por meio
do uso de créditos acumulados de PIS/Cofins.


No caso do ICMS, é necessário que sejam igualadas as alíquotas
cobradas em cada uma das unidades da federação. Da mesma
maneira,

transações

interestaduais

devem

sofrer

a

mesma

incidência tributária. Igualar as alíquotas de ICMS em todo o território
nacional constitui tópico fundamental não apenas devido às distorções
na competitividade geradas pelo atual modelo, conforme o próximo
gargalo apresentado demonstra.

5.4

Impossibilidade de manutenção de crédito tributário



Na atualidade, a existência dessas diferenças contribui para a geração
de créditos nunca recuperados, dado o argumento de que um estado
não tem obrigação de restituir um direito gerado em outra unidade
federativa. Ademais, mudanças frequentes nas regras de retenção de
créditos

tributários

no

âmbito

estadual

contribuem

para

uma

considerável instabilidade nesse tópico.


Assim, o Grupo de Trabalho defende a isonomia na legislação entre
os estados. É importante lembrar que, no passado recente, as
alterações promovidas por cada unidade federativa na política de
retenção de créditos não têm sido aprovadas no âmbito do Confaz.
Nesse sentido, a resolução desse gargalo passa pela busca de maior
coordenação na esfera federal.

5.5

Margem do transfer price muito elevada



Dado que a margem do transfer price usada na atualidade para fins
tributários corresponde a 60%, os participantes do Grupo de Trabalho
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defendem

a

utilização

da

margem

real

específica

para

a

comprovação do transfer price. Em outras palavras, é necessário que
seja levada em conta a realidade específica de cada segmento para o
cálculo dessa margem.

5.6

Complexidade (e instabilidade) do sistema tributário brasileiro



A complexidade do sistema tributário brasileiro foi apontada como um
fator inibidor de negócios. Além da crítica à carga tributária incidente
sobre o segmento de insumos, há desconforto em relação aos gastos
relacionados



Nesse sentido, os participantes do Grupo de Trabalho acreditam que a
PEC 233/08 contribui para a simplificação do sistema tributário
brasileiro, ao propor a unificação de diversos tributos federais. A fim de
viabilizar tal reforma, é defendida a busca por apoio de outras áreas,
dado que a complexidade tributária afeta parcela considerável dos
agentes econômicos.

5.7

Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)



Finalmente, o Grupo de Trabalho considera o Adicional de Frete para
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) um importante gargalo a ser
discutido. Atualmente, este corresponde a uma alíquota de 25% sobre o
valor declarado do frete, sendo pago pelo importador.



Na opinião dos integrantes do Grupo de Trabalho, a ação proposta seria
extinguir a necessidade de pagamento do Adicional de Frete para
Renovação da Marinha Mercante. Tal iniciativa deve vir acompanhada
de mudanças no ICMS, conforme já visto, além de alterações no
enquadramento atual da matéria-prima para fertilizantes na Tarifa
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Externa Comum (TEC). Mais especificamente, o Grupo de Trabalho
defende que a retirada dos fertilizantes da lista de exceção, o que
garantiria maior proteção à indústria nacional.


Nesse sentido, cabe salientar a necessidade de uma política que leve
em consideração a possibilidade de simplificação dos diversos tributos
existentes na atualidade. Mais especificamente, defende-se uma
política tributária que trate as questões do Adicional de Frete para
Renovação da Marinha Mercante, do ICMS e da Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) de forma
conjunta.



No caso do CFEM, seus efeitos sobre a competitividade das indústrias
nacionais é considerado um importante entrave para o desenvolvimento
do setor. Com isso, faz-se necessário eliminar mais essa vantagem
competitiva concedida aos fornecedores internacionais decorrente do
sistema tributário brasileiro.

6. Estabelecimento de prioridades

Após a consolidação das contribuições do Workshop “Discutindo os impactos
da tributação nos Sistemas Agroindustriais”, foi disponibilizada aos seus
participantes uma pesquisa na Internet. Nela, as propostas apresentadas em
cada Grupo de Trabalho foram agrupadas em um grupo único, cabendo aos
participantes apontar seu grau de importância.
Mais do que a opinião individual, a pesquisa abaixo buscou apreender a visão
de cada um dos segmentos do agronegócio em relação aos gargalos do
sistema tributário brasileiro. Para tanto, foram fundamentais as fases
anteriores, quais sejam: preparação e realização do Workshop. Em especial, a
interação entre uma série de agentes ligados ao agronegócio permitiu uma
reflexão aprofundada acerca da complexidade do tema.
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O resumo da pesquisa segue abaixo. Cada uma das propostas foi julgada de
acordo com a seguinte escala: “muito importante”, “importante”, “média
importância”, “pouca importância”, “irrelevante”. Além disso, o participante
poderia optar por deixar uma proposta sem classificação, especialmente
quando esta não tivesse qualquer relação com esse setor.
Foram consideradas muito importantes as seguintes propostas:



Restituição imediata dos créditos derivados da compra de ativo
imobilizado (PROPOSTAS 4.14 e 5.2);



Flexibilização nas regras de utilização de créditos tributários a fim de
compensar tributos federais (PROPOSTAS 2.6; 3.1; 3.5, 4.10; 5.3);



Definir regras mais claras para a homologação dos créditos tributários
(PROPOSTAS 3.1; 4.8; 5.4);



Estabelecer prazo de 90 dias para a homologação dos créditos, com
direito a correção após esse período pela taxa Selic (PROPOSTAS 2.2;
4.8).



Assegurar a isonomia na tributação dos insumos, inclusive nas questões
do frete e armazenagem (PROPOSTA 3.8; 5.1);



Flexibilizar o uso dos créditos acumulados no regime de substituição
tributária (PROPOSTAS 2.4; 3.11);



Simplificação do sistema tributário brasileiro, por meio da unificação de
alíquotas (PROPOSTAS 3.13; 3.14; 4.1; 4.4; 4.11; 5.3; 5.6);



Equalização

dos tributos ao

longo das cadeias

agroindustriais

(PROPOSTAS 3.2; 5.3; 4.11);


Ampliação do tratamento diferenciado para os alimentos, objetivando
sua desoneração tributária (PROPOSTAS 3,7; 4.2);



Disciplinar regramentos sobre emolumentos e taxas (PROPOSTA 4.9);
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Zerar AFRMM, em conjunto com propostas de equilíbrio de ICMS e TEC
(PROPOSTA 5.7).

Entre as propostas que foram classificadas pela maioria dos respondentes
como importantes, figuram:



Reconhecimento de créditos para produtor rural decorrentes da
utilização de energia elétrica (PROPOSTAS 3.3; 4.5);



Efetivação da não-cumulatividade do PIS/Cofins no interior da cadeia.
Clarificação do conceito de “insumos” utilizado pelas autoridades
(PROPOSTA 3.4)



Conceder tratamento adequado para cadeias intermediárias e produtor
rural no regime de substituição tributária (PROPOSTA 3.11);



Aplicar isonomia na tributação ao longo da cadeia de exportação,
inclusive frete e armazenagem (PROPOSTAS 4.3; 4.7; 4.12);



Utilizar parâmetros regionais para cálculo da Margem de Valor Agregado
no regime de Substituição Tributária (PROPOSTA 4.15);



Possibilitar que o ITR funcione como uma antecipação do Imposto de
Renda (PROPOSTA 3.12).

Finalmente, foram consideradas de média importância as propostas a seguir:



Regulamentar o drawback “verde amarelo” no CONFAZ (PROPOSTA
2.7)



Isentar INSS rural sobre material genético (PROPOSTA 4.13);



Proibir vínculo entre fundos estaduais de contribuição voluntária à
concessão de diferimento regulamentado (PROPOSTA 3.15);
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Substituir o valor de pauta e aplicar valor de mercado, inclusive para
Transfer Price (PROPOSTAS 3.9; 4.6; 5.5);



Definir a tributação do hedge no agronegócio, retirando da legislação de
derivativos (PROPOSTA 2.1);



Revogar o artigo 66 lei 9430/96, a fim de garantir um tratamento único
para o leite (PROPOSTA 3.6);



Isonomia tributária (PIS/Cofins) na transferência de leite in natura
(PROPOSTA 3.10);



Desburocratizar, via Confaz, o sistema fiscal de comercialização
interestadual do café em grão (PROPOSTAS 2.5; 3.13);



Possibilitar isonomia tributária para importação, venda interna e venda
interestadual (PROPOSTA 5.1).

Uma vez apresentados os resultados, faz-se necessário uma série de
esclarecimentos. Primeiramente, é importante salientar que houve um
consenso a respeito da necessidade de uma ampla reforma tributária
visando dirimir as distorções e perda de competitividade do agronegócio
brasileiro. Entretanto, dadas as condições do sistema tributário atual, diversas
soluções foram propostas a fim de mitigar os problemas que afetam o
agronegócio. Por exemplo, a resolução dos problemas relacionados ao
acúmulo de créditos tributários não esconde o fato de que o próprio sistema de
concessão de créditos apresenta vários problemas. Dessa maneira, os
resultados colhidos pela presente pesquisa devem ser aprofundados, visando o
estabelecimento de uma posição de longo prazo para o tema.
Em relação às propostas apresentadas em cada um dos Grupos de Trabalho,
há determinadas características que denotam os principais pontos de contato
entre os segmentos do agronegócio. A demanda mais importante, e que
reforça a necessidade de uma ampla reforma, diz respeito à simplificação
do sistema tributário brasileiro. Tal posição reflete a importância dada a
Rua José Alves Cunha Lima, 172 - Butantã - São Paulo - SP
CEP: 05360-050 - Telefones: (11) 3818-4005
44
www.pensa.org.br - e-mail: pensa@pensa.org.br

RELATÓRIO – CNA - PENSA

tópicos como a diminuição do número de tributos, algo que por sinal a PEC
233/08 aborda.
Além disso, os resultados apresentados acima demonstram o interesse
dos agentes ligados ao agronegócio na clarificação das regras do jogo. O
melhor exemplo disso é a atenção concedida à homologação dos créditos
tributários, tema que traz considerável incerteza a todos. Indo além, garantir
que os direitos assegurados pela legislação vigente sejam respeitados constitui
uma preocupação fundamental dos participantes da presente pesquisa.
Finalmente, é importante salientar a necessidade de flexibilização das
regras tributárias, de modo a garantir maior competitividade às empresas
brasileiras. É sempre bom lembrar, tal medida não substitui uma reforma
ampla no sistema tributário brasileiro. No entanto, a dificuldade de consecução
desse objetivo, ou ainda a possibilidade de aprovação de uma reforma parcial,
tornam vitais a necessidade de discussão desse tópico.
Igualmente importante, cabe um rápido esclarecimento acerca do grau de
urgência de cada uma das ações enumeradas nesse relatório. Em geral, as
propostas classificadas como de “média importância” correspondem a medidas
que beneficiam uma cadeia específica do agronegócio, ou mesmo um de seus
elos. Isso não significa, entretanto, que estas sejam menos importantes. Pelo
contrário, sua classificação deve ser compreendida com base nas diversas
possibilidades de mudança no sistema tributário brasileiro.
Por isso, a interpretação dos resultados acima apresentados demonstra que
nem todos os gargalos relacionados ao sistema tributário brasileiro afetam o
conjunto dos agentes envolvidos com o agronegócio. Em determinados casos,
inclusive, as distorções existentes podem abrir margem para a discordância
entre elos de uma mesma cadeia. Apresentar alternativas sólidas para uma
reforma tributária no Brasil deve, portanto, constituir parte dos esforços do setor
no futuro.
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7. Conclusão

O presente relatório discutiu os principais problemas do sistema tributário
brasileiro, enumerando as sugestões levantadas no Workshop “Discutindo os
impactos da tributação nos Sistemas Agroindustriais”. Uma rápida revisão das
posições aqui apresentadas demonstra o quanto é possível avançarmos nesse
campo. Vê-se a partir das discussões a seriedade com que o agronegócio
pensa a questão da tributação. A demanda principal é que se crie um sistema
que evite distorções ao longo da cadeia e que mantenha a competitividade
brasileira vis-à-vis os concorrentes internacionais. Daí a importância da
intensificação do debate acerca do impacto do sistema tributário vigente sobre
a competivividade do agronegócio brasileiro.
Tais discussões são ainda mais importantes quando se tem conta a
complexidade do tema em questão. De fato, a tributação afeta o conjunto dos
cidadãos brasileiros, sendo diversas as opiniões a respeito dos rumos a serem
tomados em uma eventual reforma. Tendo em vista os anseios do Governo
Federal de aprovar uma Reforma Tributária e a proximidade das eleições de
outubro de 2010, o temor é o de que tal movimento seja realizado sem o devido
cuidado.
Em outras palavras, a busca pela aprovação de uma proposta que não leve em
conta o impacto da tributação sobre a atividade econômica pode condenar
diversos segmentos da economia. Por isso, é fundamental que os agentes
ligados ao agronegócio estejam atentos aos impactos do atual sistema
tributário sobre suas atividades. Indo além, a apresentação de propostas
equilibradas constitui um dever fundamental do setor. Ignorar os riscos de uma
Reforma Tributária desbalanceada pode custar caro, motivo suficiente para que
todas as atenções estejam voltadas aos debates em Brasília.
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8. Considerações PENSA



De forma geral, as propostas apresentadas no Workshop não
entram em choque com o conteúdo da PEC 233/08. Em parte,
isso se deve ao fato de que a proposta do governo é
suficientemente vaga para acomodar interesses. De fato, entre
os agentes econômicos a defesa de simplificação no sistema
tributário brasileiro é unânime. Resta saber, entretanto, se os
avanços na discussão política e o arcabouço normativo
resultante da implantação da PEC trarão o quadro de
estabilidade e simplificação prometido pelo Governo Federal.



Mais especificamente, há temores de que o projeto da PEC
233/08, não resista às pressões políticas e origine um quadro
tão distorcido quanto o atual. Ou, o que seria igualmente
lamentável, que já no curto prazo passasse a ser adaptado de
acordo com as demandas de grupos específicos.



Por isso, o foco dos participantes do Workshop se deu na
exposição de problemas específicos de seus segmentos e na
defesa de medidas emergenciais. De certa forma, tal desfecho
demonstra que: (i) é limitada a expectativa dos agentes ligados
ao agronegócio em relação ao encaminhamento, no curto prazo,
da PEC 233/08; (ii) a reforma tributária, nos moldes do governo,
resolveria apenas parte dos problemas enfrentados por essas
cadeias – daí a preferência pela discussão de especificidades
(ver Partes 2, 3, 4 e 5).



A ausência de conflitos ao longo do Workshop, dessa maneira,
se explica em parte pelo caráter vago da PEC 233/08. Por outro
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lado, a ausência de representantes da União ou dos Estados no
debate contribuiu para que parte importante do impasse relativo
à aprovação da PEC estivesse excluída do debate.


A sonegação fiscal, reconhecida como problemática, não foi
abordada. Dois fatores limitantes contribuíram para que o tema
não fosse discutido: (1) Foco do Workshop, centrado na análise
da

PEC

233/08;

(2)

Necessidade

de

consenso

para

apresentação de propostas, haja vista que, em muitos casos, a
sonegação de determinados agentes da cadeia gera distorções
competitivas, constituindo, assim, uma potencial fonte de
conflitos.


Ainda com relação a possíveis conflitos entre os segmentos da
cadeia, é necessário ressaltar o temor de diversos agentes de
que modificações na estrutura tributária brasileira possam trazer
ainda mais dificuldades. Em primeiro lugar, há aqueles que
consideram a uniformização das alíquotas ao longo da cadeia,
quadro desejável em um contexto de simplificação tributária, um
passo perigoso. Isso porque o eventual repasse dessa diferença
nos preços aumentaria ainda mais os custos da atividade
econômica.



Apesar disso, é fundamental frisar que, entre os participantes do
Workshop, a prática da “Guerra Fiscal” é considerada um mal a
ser combatido. Entre outros motivos, argumenta-se que os
incentivos criados por essa política para o direcionamento dos
investimentos ao redor do território nacional, privilegiando
aspectos tributários antes que a eficiência, prejudicam o
desenvolvimento dos negócios.

Rua José Alves Cunha Lima, 172 - Butantã - São Paulo - SP
CEP: 05360-050 - Telefones: (11) 3818-4005
48
www.pensa.org.br - e-mail: pensa@pensa.org.br

RELATÓRIO – CNA - PENSA



Além disso, há elos das cadeias agroindustriais que se
beneficiam de vantagens tributárias concedidas pelo Governo,
como as cooperativas. Cabe salientar, entretanto, que mesmo
tais agentes sofrem com as distorções descritas ao longo desse
relatório, em especial quando este cria incentivos para a entrada
de concorrentes no mercado que só o fazem devido à questões
tributárias.
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ANEXO I. O SISTEMA AGROINDUSTRIAL DA BOVINOCULTURA E SUA
CADEIA DE TRIBUTOS

Este estudo tem por objetivo apresentar a cadeia de atributos relacionada à
produção, processamento e distribuição de carne bovina e leite. Para a análise,
aplica-se o conceito de Sistema Agroindustrial (SAG) em que o processo de
transformação do produto é apresentado como um sistema seqüencial e
interdependente cuja competitividade, entre outros fatores, está relacionada
aos aspectos institucionais. Os tributos, representados pelos impostos, taxas e
contribuições estabelecidas por legislação Federal, Estadual e Municipal, são
parte integrante do referido ambiente institucional e desempenham papel
relevante para a análise da eficiência de um sistema agroindustrial.

Assim, o SAG da bovinocultura é analisado a partir da cadeia de tributos
incidentes na carne bovina e no leite. Inicialmente, faz-se uma breve
contextualização do problema, apresentando-se os principais tributos e
discutindo-se as conseqüências de sua aplicação. Posteriormente, analisam-se
os gargalos resultantes da sistemática tributária adotada e o impacto da
desoneração – principalmente do ICMS, PIS e COFINS – para a eficiência de
toda a cadeia produtiva.

1. Os aspectos tributários: uma breve contextualização

O ICMS no SAG da Bovinocultura de corte e leite

Grande parte da complexidade da análise de cadeia de tributos no SAG de
Bovinocultura resulta da aplicação do ICMS (Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) nas operações
nos estados e as interestaduais.
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A alíquota interestadual de ICMS é fixada pelo Senado Federal e foi
estabelecida em 12%. Atualmente, por meio de convênio nacional, adota-se,
para abrangência em todo o território nacional, a alíquota de 7% para os
principais produtos de origem bovina. No entanto, os Estados podem, por meio
de decreto do poder executivo, alterar a alíquota incidente nas operações
estaduais e interestaduais, seja pela alteração na base do cálculo do imposto,
pelo

estabelecimento

de

créditos

outorgados

ou

instituindo

créditos

presumidos. A proposta de alteração da alíquota de ICMS é apresentada ao
CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária) e, sendo aprovado, deve
ser ratificado pela Assembléia Legislativa Estadual.

A título de exemplificação, o Estado de Mato Grosso do Sul, para as operações
interestaduais destinadas a contribuinte do ICMS, estabelece a alíquota de 3%
para operações com charque e carne bovina desossada e 4% para carne com
osso (Art. 11 e 13, II Decreto 12.056/06). Para o trânsito de animais vivos entre
os estados, a alíquota de ICMS é de 12% para o gado de cria, recria e
engorda. Para o trânsito de animais vivos no Estado, o ICMS é diferido. No
entanto, o Estado de MS, instituiu o FUNDERSUL (Fundo de Desenvolvimento
do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) em julho de 19992.
Para os produtores rurais, o benefício do diferimento do ICMS fica
condicionado ao pagamento da contribuição do FUNDERSUL para as
operações internas de gado bovino, milho, arroz, soja e algodão. As indústrias
frigoríficas para garantir o direito de presunção de crédito do ICMS para as
operações internas e interestaduais na comercialização de seus produtos,
também recolhem o FUNDERSUL, sendo a alíquota equivalente a 1% do valor
da aquisição dos animais para abate. As tabelas 1 e 2 apresentam uma análise
comparativa das alíquotas vigentes de ICMS para operações interestaduais na
comercialização de carne bovina em diferentes Estados do Brasil.

A partir de 1º de setembro de 2009, entrou em vigor no Estado de São Paulo
regime especial de tributação que isenta a produção e comercialização de
2

Decreto Estadual no 9.542 de 08 de Julho de 1999

Rua José Alves Cunha Lima, 172 - Butantã - São Paulo - SP
CEP: 05360-050 - Telefones: (11) 3818-4005
51
www.pensa.org.br - e-mail: pensa@pensa.org.br

RELATÓRIO – CNA - PENSA

carnes e produtos resultantes de abate em frigorífico paulista da cobrança do
ICMS. A medida reduz a carga tributária de 7% para zero e beneficia setores
industriais, atacadistas e empresas de varejo de carnes bovina, suína e de
aves (Decreto 54.650/2009).

Em alguns estados, como Goiás e Mato Grosso do Sul, a produção de novilho
precoce recebe incentivos. Em Goiás, da alíquota de 3% de ICMS, 1% do valor
é retornada ao setor. Em Mato Grosso do Sul, o ICMS a ser pago pela indústria
frigorífica é descontado em função do grau de precocidade dos animais. Assim,
de acordo com a maturidade dos animais, apontada pela sistemática de
classificação e tipificação das carcaças, são concedidos os seguintes níveis de
incentivo financeiro: i) 67% - animais com apenas dentes de leite, sem
nenhuma queda; ii) 50% - animais com no máximo 2 dentes permanentes, sem
a queda dos 1ºs médios; iii)

33% - animais com no máximo 4 dentes

permanentes, sem a queda dos 2ºs médios.
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Quadro 1 – Comparativo da alíquota de ICMS para carne bovina
MS
GO
MT
MG
Carne sem osso 3%
3%
1/12 do valor 0,1%
informado
pelo
contribuinte
no
ano
anterior (*)
Carne com osso 4%
Benefício
Base de Crédito
Regime
de Base
de
cálculo
Outorgado
Estimativa
cálculo
reduzida e
reduzida
e
crédito
crédito
presumido
presumido

SP
0%

Base
de
Cálculo
Reduzida

(*) O governo do Estado de MT faz uma estimativa fixa para a arrecadação anual com ICMS e o Sindicato
das Indústrias faz um rateio entre as empresas de acordo com a capacidade de abate das plantas
industriais. Este valor é pago mensalmente pelas empresas.

Quadro 2 – Comparativo da alíquota de ICMS para gado (cria, recria e engorda)
MS
GO
MT
MG
SP
Operações
ICMS
é Isento
– ICMS
ICMS
ICMS
internas
diferido – com operações
diferido
– diferido
– diferido
–
FUNDERSUL,
entre
com FETAB entre
entre
por cabeça (% produtores,
(23,52% da produtores e produtores e
da UFERMS)
com
UPF
por de produtor para
Até 4 meses- manutenção
cabeça)
e para
frigorífico
isento
de crédito
FABOV
frigorífico
Entre 4 e 12 Carga
(2,52%
da optante pelo
meses
– tributária 3%- UPF
por credito
29,42%
venda para cabeça)
presumido
Acima de 12 frigorífico
mesescom
termo
46,03%
de acordo
Operações
12% sobre o 12%
12%
com 12%
para 12%
para
interestaduais valor de pauta
desconto de SUL, SE (- SUL, SE (estabelecido
41,17% que ES)
e 7% ES) e 7%
periodicamente
representa
para N, CO, para N, CO,
pelo
Receita
em
média NE e ES.
NE e ES
Estadual.
7%
de
tributação

Como base no exposto, observa-se que a cobrança do ICMS obedece a uma
intricada engenharia que resulta na denominada “guerra fiscal”. Cada Estado,
ao estabelecer diferentes alíquotas para a incidência do tributo, cria
mecanismos de incentivo para o estabelecimento das indústrias em seu
território, não necessariamente atendendo a aspectos de eficiência econômica.
As questões políticas e orçamentárias estão na origem deste tributo.
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A definição das alíquotas de ICMS nas operações internas e externas não
esgota a problemática da aplicação deste tributo. Entre os conflitos
identificados tem-se a definição do valor de pauta sobre o qual as alíquotas
incidem e a questão da operacionalização do aproveitamento dos créditos de
ICMS que acabam por não serem efetivos, gerando um significativo montante
de crédito a receber por parte das empresas e um importante passivo para o
Estado e União.

Em relação ao valor de pauta, o gargalo está na produção. O produtor rural que
comercializa seus animais com criadores, terminadores ou indústria de abate
cujas propriedades rurais/ empresas estão localizadas em outros Estados está
sujeito, além do pagamento da alíquota interestadual de ICMS, ao valor de
pauta estabelecida pelo Estado que serve de base para a incidência do ICMS.
O valor de pauta nem sempre é convergente com o valor de mercado dos
animais comercializados. Com isso, tem-se uma distorção no valor tributado,
uma vez que a alíquota incide sobre um valor de pauta superior ao valor de
mercado.

Quanto ao acúmulo de crédito de ICMS não aproveitados pelas empresas o
problema é generalizado. As indústrias exportadoras estão imunes à cobrança
de alguns tributos , entre eles o ICMS, acumulando créditos “mico” que
representam recursos a receber do Estado e da União e que na prática
raramente se configuram como valores efetivos .

PIS e COFINS

O PIS-PASEP (Contribuição para os Programas de Integração Social/
Formação de Patrimônio do Servidor Público) e o COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social) são tributos federais que incidem sobre
receita bruta das empresas. A alíquota para a cobrança destes tributos
depende do regime adotado pela empresa para a sua incidência, podendo a
empresa adotar o regime cumulativo, em que a alíquota de 0,65% do PISRua José Alves Cunha Lima, 172 - Butantã - São Paulo - SP
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PASEP e 3% para a COFINS incide sobre a receita bruta, ou o regime não
cumulativo, em que a alíquota de 1,65% do PIS-PASEP e 7,6% da COFINS
incide sobre a receita bruta deduzida dos valores referentes aos créditos de
PIS-PASEP/COFINS dos insumos adquiridos para o processo de produção

Em se tratando das indústrias frigoríficas, a cobrança de PIS-PASEP/COFINS
sempre foi motivo de questionamentos, visto que parte significativa da indústria
frigorífica encontra-se inadimplente perante o fisco. Argumenta-se que a carga
tributária é incompatível com a rentabilidade do setor o que levaria ao alto grau
de informalidade das indústrias e ao abate clandestino.

Em 13 de outubro de 2009, a Lei 12.058 suspende a cobrança das
contribuições PIS e COFINS na cadeia produtiva da carne bovina no mercado
interno. A nova Lei estabelece a suspensão do pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS incidente sobre a receita bruta da venda, no
mercado interno, de animais vivos quando efetuada por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, vendidos para pessoas jurídicas, não alcançando a
receita bruta auferida nas vendas a consumidor final, restringindo a isenção
somente aos frigoríficos.

O setor industrial entende que a lei deverá potencializar a comercialização de
carne no mercado interno, além dos aspectos positivos relacionados com a
qualidade, pois ao trazer para a formalidade um conjunto de empresas, reduzse o abate clandestino e aumenta-se o número de estabelecimentos sob
inspeção sanitária, seja ela municipal, estadual ou federal. Ademais, com a
cobrança destes impostos existia uma desigualdade tributária entre os grandes
frigoríficos exportadores e as empresas que só vendem o produto no mercado
interno, uma vez que as empresas que exportam estão isentas à incidência
deste tributo em função da lei Kandir. Com a desoneração, a expectativa é que
grandes empresas do setor de carnes, como Sadia e Perdigão e mesmo
cooperativas, passem a operar no mercado interno de carne bovina, não mais
receosas da informalidade do setor.
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Em relação à pecuária de leite, um artigo em especifico, o 66 da lei 9.430/96
causa desconforto ao setor, uma vez que implica na incidência desses tributos
sobre operações que se constituem “Ato cooperativo”. O que acaba indo ao
contrário de legislação especifica que imuniza as cooperativas de tal
recolhimento. Assim, reivindica-se a revogação de tal artigo, o que favoreceria
as cooperativas e os produtores a ela associados.
Os Impostos sobre a Renda e a Previdência Social – Produtor Rural

O imposto de renda para o produtor rural pessoa física (IRPF) recebe um
tratamento especial. Em linha geral, para apuração do rendimento do produtor
rural pessoa física, aplica-se uma taxa de 20% sobre a sua receita bruta. Em
caso do lucro líquido apurado ser inferior ao valor do rendimento levantado por
meio da incidência dos 20%, a alíquota do Imposto de Renda passa a incidir
sobre o valor do lucro. Sobre o valor estimado do rendimento rural é aplicada a
alíquota do Imposto de Renda Pessoa Física, sendo esta em média de 27,5%
com as devidas deduções a que o contribuinte tem direito.

No caso do pecuarista ter como atividade o aluguel de pasto, esta atividade é
considerada como rendimento de pessoa física e não um rendimento rural.
Neste caso, sobre o rendimento mensal resultado do aluguel do pasto incide as
alíquotas da tabela de Imposto de Renda Pessoa Física, em que:


até R$ 1.434,59 – isento



de R$ 1434,60 a R$ 2150,00 – 7,5% com dedução de R$ 107,59



de R$ 2150,01 a R$ 2.886,70 – 15 % com dedução de R$ 268,84



de R$ 2.886,71 a R$ 3.582,00 – 22,5% com dedução de R$ 483,84



acima de R$ 3.582,00 – 27,5% com dedução de R$ 662,94
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No caso do pecuarista firmar contratos de parceria para o arrendamento do
pasto, a renda da atividade é considerada um rendimento rural, pois se assume
que a atividade gera receitas e despesas. Neste caso, o valor é tributado como
rendimento rural e está sujeito à alíquota de 20% para a estimativa do valor da
renda sujeita à incidência do Imposto de Renda Pessoa Física.

Os produtores rurais pessoa física não pagam a Contribuição Social sobre
Lucro Líquido (CSLL), PIS e COFINS, pagando, porém, a Previdência Social
Rural, cuja alíquota é de 2,3% sobre o valor da folha de pagamento, sendo
deste total, 2,0% destinado à Seguridade Social (INSS), 0,1% ao SAT (Seguro
Acidente de Trabalho) e 0,20% SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural). O pagamento da Previdência Social Rural é outro tema de interesse da
classe produtora. Para o produtor pessoa física, o recolhimento da Previdência
Social Rural (FUNRURAL) é feita pela indústria frigorífica, sendo o seu valor
descontado do montante a ser pago pela compra dos animais para abate. No
caso de pessoa jurídica, o pagamento é realizado pelo produtor.

Está em discussão a inconstitucionalidade de cobrança do FUNRURAL o
que representa uma importante insegurança jurídica para o produtor rural.
Recentemente, alguns frigoríficos entraram com ação de inconstitucionalidade
do FUNRURAL, o que pode resultar na sua inexigibilidade. Até o momento, o
julgamento do assunto é favorável ao contribuinte e não ao fisco. Porém, para
a maioria dos produtores rurais (pessoa física), o recolhimento do FUNRURAL
passa pela substituição tributária. Assim, o governo atribui ao adquirente da
produção rural quando pessoa jurídica - nesse caso os frigoríficos - o
pagamento pelo produtor. Em outras palavras: quando o produtor recebe seu
pagamento pelo produto vendido (bois, grãos e outros produtos rurais), o valor
já vem descontado do tributo. Os adquirentes fazem a retenção e repassam ao
governo, sendo, no entanto, os produtores os verdadeiros contribuintes. De
acordo com os produtores, alguns frigoríficos deixaram de destacar nas notas
fiscais de compra do gado a retenção do FUNRURAL, apesar de continuar a
descontar o valor dos produtores. Ao questionar a constitucionalidade da
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contribuição, os frigoríficos passam a fazer o depósito em juízo, não
repassando o valor ao fisco. Se ganharem a ação, existe a possibilidade dos
frigoríficos ficarem com o valor descontado do produtor, caracterizando uma
apropriação indevida. Como em alguns casos na nota fiscal não foi
caracterizado o desconto do FUNRURAL, o produtor não terá como comprovar
o direito sobre este credito. Ainda de acordo com os produtores, se os
frigoríficos não ganharem a ação e não tiverem depositado todo o valor devido,
os produtores poderão ser chamados pelo fisco a pagar a conta. A
jurisprudência dos tribunais é no sentido de isentar os vendedores quando
esses provam que houve o desconto do seu pagamento. O problema é que,
com essa prática empregada pelos frigoríficos, o vendedor está sem o
documento legal que comprove não ter recebido integralmente o valor do gado
comercializado.

Além da insegurança relacionada à inconstitucionalidade da cobrança do
FUNRURAL, os produtores destacam o debate acerca da legitimidade da
incidência da contribuição da Previdência rural sobre a comercialização
entre produtores de espécies animais destinados à reprodução ou criação
pecuária ou granjeira, sementes e no plantio de árvores. Pela lei 8212/91, que
dispõe sobre a Seguridade Social, em seu artigo 25, parágrafo 4º, não
integrava a base de cálculo a contribuição sobre essas atividades, porém, a lei
11.718/2008 revoga essa isenção. Recentemente, uma nova isenção da
cobrança sobre essas atividades foi incluída como um artigo na MP 447/08,
sendo este, porém vetado pela Presidência da República. Em outra
oportunidade neste ano, por meio da MP 462/09, restabelece-se a isenção da
contribuição social e aguarda-se novo posicionamento da Presidência. Essas
idas e vindas sobre a legitimidade da cobrança do FUNRURAL nas atividades
de venda de animais entre produtores para reprodução ou criação (por
exemplo, a venda de bezerros e de animais em leilões) geram insegurança à
classe produtora.
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O produtor rural que opera como pessoa jurídica está sujeito à tributação
equivalente à aplicada em empresas comerciais. Neste caso, pode-se optar
pelo cálculo do lucro real ou lucro presumido. No caso de lucro presumido, o
imposto de renda (IR) devido é calculado com base na alíquota de 1,2% sobre
a receita bruta e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) é de 1,08%
sobre a receita bruta. Caso opte-se pelo lucro real, a alíquota para o IR é de
15% sobre o lucro líquido e a CSLL é de 9% sobre o lucro líquido. As alíquotas
referentes às contribuições de PIS e COFINS obedecem à opção pela
cumulatividade (0,65% para o PIS e 3% para COFINS sobre a receita bruta) ou
não cumulatividade (3% para o PIS e 7,6% para o COFINS sobre a receita
bruta). Para o regime de não cumulatividade, é possível aproveitar os créditos
gerados nas aquisições feitas pela empresa.
O Imposto sobre Propriedade Território Rural – Produtor Rural

Todo produtor deve recolher anualmente o ITR (Imposto sobre a propriedade
do território Rural), sendo o valor pago anualmente e com base no grau de
utilização da área, tamanho da propriedade e valor estimado para a terra nua.
As alíquotas do ITR são apresentadas na tabela 3.
Quadro 3 – Alíquotas para o cálculo do ITR
Área total do imóvel
(em hectares)

GRAU DE UTILIZAÇÃO - GU (em %)
Maior que 65 Maior que 50 Maior que 30
até 80
até 65
até 50
0,03
0,20
0,40
0,70
0,07
0,40
0,80
1,40
0,10
0,60
1,30
2,30

Maior que80
Até 50
Maior que 50 até 200
Maior que 200 até 500
Maior que 500 até
1.000
Maior que 1.000 até
5.000
Acima de 5.000

Até 30
1,00
2,00
3,30

0,15

0,85

1,90

3,30

4,70

0,30

1,60

3,40

6,00

8,60

0,45

3,00

6,40

12,00

20,00

(*) O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua Tributável – VTN a alíquota
correspondente considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização – GU ( vide Art. 11 da Lei nº 9.393 de
Dezembro de 1996)
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A partir de 2009, é facultativo aos municípios optar pela cobrança direta do ITR.
Para tanto, os municípios precisam fazer um convênio com a Receita Federal.
Para a definição do valor devido, os municípios podem adotar como valor da
terra os valores praticados para as transferências de propriedade rural
utilizados para a cobrança do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens e
Imóveis) que podem ser superiores aos Valores de Terra Nua (VTN) utilizados
até então pelo INCRA. Sendo que as alíquotas são mantidas, abre-se um
importante risco dos produtores terem que assumir valores significativamente
superiores aos praticados em anos anteriores.

Tributação no varejo

A tributação incidente no varejo que comercializa produtos bovinos (carne e
leite) é equivalente ao de outras empresas comerciais. Em geral, os principais
impostos incidentes são o Imposto de Renda, CSLL, PIS, COFINS, ICMS,
INSS, entre os impostos financeiros e municipais.

De modo geral, as empresas podem optar pelo modelo de apuração: i)
SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte3); ii) Lucro presumido e iii)
Lucro Real. Para que a empresa seja optante pelo “Simples”, ela deve
apresentar um faturamento máximo de R$ 2.400.000, 00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais), opere nos setores de comércio, indústria e serviços.
Dentro do regime do Simples, o cálculo do valor devido depende do setor e da
faixa de faturamento da empresa, havendo um conjunto de alíquota a depender
das variáveis listadas.

3

De modo geral, o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de
arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: i) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ; ii) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,; iii) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL; iv) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; v) Contribuição para o
PIS/PASEP; vi) Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social; vii) Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; viii)Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS
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Em termos de impostos estaduais, o ICMS assume papel de relevância sendo
a sua alíquota definida em cada estado, a partir do que o Convênio Nacional
estabelece. Em Mato Grosso do Sul, o ICMS para venda interna de carne
bovina é de 7%.

Tributação sobre os insumos

Os principais tributos que ocasionam gargalos ao setor de insumos para a
produção animal são aqueles referentes ao resultado operacional da empresa
(PIS/COFINS) e os referentes a circulação de mercadorias, o ICMS.

Em relação ao PIS e COFINS o maior entrave é a manutenção da alíquota de
9,25% para insumos pecuários, enquanto há a desoneração para insumos
agrícolas. A desoneração do PIS e COFINS para os elos de insumos e de
produção animal (bovinos, suínos e aves) geraria uma economia para esses
setores de cerca de R$ 3 bilhões. Outro ponto importante é a desoneração dos
tributos de importação de micronutrientes. Esses tributos representam hoje
valores nominais da ordem de R$ 300 milhões. A proposta de desoneração é
iniciar a redução das alíquotas para os insumos importados utilizados na
pecuária de corte, e depois, ir reduzindo essas alíquotas para insumos com
outros fins.

Em relação ao ICMS, a questão se torna bem complexa devido à autonomia
dos estados em definir suas alíquotas internas. Em 1997 foi instituído um
convenio denominado Convenio 100/97. Neste convenio institui-se que nas
operações interestaduais há a redução de 60% sobre a base de cálculo, para
rações, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo, fabricados
pelas indústrias registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, cujos produtos também estejam registrados e que sejam
destinados para uso na pecuária.
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Para derivados de milho e soja que serão utilizados na fabricação de produtos
para nutrição animal, a redução da base de cálculo é de 30%. Nesses casos de
redução, os créditos ficam para o cliente que esta recebendo a mercadoria. Na
reforma tributária um dos questionamentos do setor é a questão da
Substituição Tributária. Nesse caso, o recolhimento do ICMS ficaria a cargo do
destino

das

mercadorias.

Assim,

a

arrecadação

nas

transferências

interestaduais ficaria no estado de destino. Os estados produtores como São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro alegam que seriam prejudicados, uma
vez que perderiam essa arrecadação. Segundo o Sindirações4, quando se
discute a reforma tributária, uma das propostas é a tributação linear, porém
para o agronegócio seria muito difícil uma única alíquota que atendesse a
diversidade

dos

agentes

que

se

encontram

inseridos

nos

sistemas

agroindustriais, e o que se propõe é uma alíquota média que poderia ser
colocada a todo o setor, e facilitaria tanto a operacionalização da fiscalização
quanto diminuiria a burocratização que hoje atrapalha o desenvolvimento dos
sistemas agroindustriais de produtos de origem animal.

4

Sindicato Nacional das Indústrias de Alimentação Animal
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Figura1: Cadeia de Tributos no SAG da carne bovina
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Quadro 4 - Cadeia de Tributos: SAG da Carne Bovina
Tributos
Insumos
Interno
Exportação
Federais
IRPF

Produção
Pessoa
Pessoa
Física
Jurídica
15 ou 27,5%
sobre lucro
n/a

15% sobre Lucro
(Real, Presumido
ou Arbitrado),
acréscimo de
10% se Lucro
ultrapassar R$ 20
mil/Mês
9% (*) sobre
Lucro líquido

15% sobre Lucro
(Real, Presumido
ou Arbitrado),
acréscimo de
10% se Lucro
ultrapassar R$ 20
mil/Mês
9% (*) sobre
Lucro líquido

PIS

0,65% ou 1,65%
(**)

0,65% ou 1,65%
(**)

n/a

COFINS

3% ou 7,6% (**)

3% ou 7,6% (**)

n/a

INSS/ Previdência
Social Rural

20% sobre folha
de pagamento

20% sobre folha
de pagamento

FGTS (Fundo de
Garantia por tempo de
serviço)
Contribuição Social
para Terceiros (ex:
entidades que
compõem o Sistema
“S”)
ITR (Imposto sobre
Propriedade Território
Rural)

8% sobre
rendimento
trabalhador

8% sobre
rendimento
trabalhador

8,8% sobre folha
de pagamento
(*****)

8,8% sobre folha
de pagamento
(*****)

2,3% sobre
receita
bruta(***)
8% sobre
folha de
pagamento
n/a

n/a

n/a

IRPJ

CSLL

n/a

Alíquota
variável a
depender do
Grau de
Utilização da

Agroindústria
Interno
Exportação

Varejo
Interno

n/a

n/a

n/a

A depender do
regime
adotado e das
faixas de
alíquotas

A depender do
regime adotado e
das faixas de
alíquotas

A depender do
regime adotado
e das faixas de
alíquotas

A depender do
regime adotado e
das faixas de
alíquotas

9% (*) sobre
Lucro líquido
0,65% ou
1,65% (**)
3% ou 7,6%
(**)
2,85% sobre
receita
bruta(****)
8% sobre
folha de
pagamento
2,7% sobre a
folha de
pagamento
(*****)

9% (*) sobre
Lucro líquido
0,65% ou 1,65%
(**)
3% ou 7,6% (**)

9% (*) sobre
Lucro líquido
imune

9% (*) sobre Lucro
líquido
0,65% ou 1,65%
(**)
3% ou 7,6% (**)

20% sobre folha
de pagamento

20% sobre
folha de
pagamento
8% sobre folha
de pagamento

20% sobre folha de
pagamento

8,8% sobre folha
de pagamento
(*****)

8,8% sobre
folha de
pagamento
(*****)

8,8% sobre folha
de pagamento
(*****)

Alíquota
variável a
depender do
Grau de
Utilização da

n/a

n/a

n/a
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IPI
IOF (imposto sobre
operações financeiras)
Estaduais
ICMS

Fundersul

Não Tributado
0,38% sobre
operações com
crédito rural

Não Tributado
0,38% sobre
operações com
crédito rural

Geral
alíquota
varia de 0 a 18%.
Intraestadual
cada estado tem
sua
alíquota
especifica,
ou
definição
de
redução de base
de cálculo para
produtos
específicos. Para
comercialização
interestadual:
12% Destino Sul
e Sudeste, 7%
Destino,
Norte,
Nordeste, CentroOeste e Espírito
Santo

Geral: alíquota de
18%
Convenio:
- desconto de
60% para
vacinas, milho,
algodão para
pecuária
Embriões e
sêmen
- desconto de
30%
para
derivados de soja
e
milho
para
alimentação
animal

propriedade e
do VTN (Valor
da Terra Nua)
n/a

propriedade e
do VTN (Valor
da Terra Nua)
n/a

0,38% sobre
operações com
crédito rural

0,38% sobre
operações com
crédito rural

12% em média
(sobre o valor dos
animais
comercializados
em operações
interestaduais),
porém, depende
dos benefícios
fiscais acordados
em cada estado
(******) para as
operações
interestaduais

1% sobre
valor da
operação

isenta

isenta

12% em média
(sobre o valor dos
animais
comercializados
em operações
interestaduais),
porém, depende
dos benefícios
fiscais acordados
em cada estado
(******) para as
operações
interestaduais

% depende dos
benefícios fiscais
acordados em cada
estado (*******) para
as operações
interestaduais

imune

1% sobre
valor da
operação

1% sobre valor
da operação

imune

7% sobre o valor da
venda em transações
internas (alíquota para
MS)
Cada Estado estabelece
um valor para a alíquota
efetiva de ICMS. A
referência, por meio de
convênio nacional, é de
7%.

(*) a isenção do pagamento da CSLL sobre valor das exportações está sendo discutido na justiça
(**) a alíquota menor é devida à adoção do regime cumulativo e a alíquota maior à adoção do regime não cumulativo. No regime cumulativo a alíquota incide na receita bruta
da empresa enquanto no regime não cumulativo a alíquota incide sobre a receita bruta, deduzidos os valores referentes aos créditos de PIS/COFINS dos insumos adquiridos
para o processo de produção)
(***) 2,0% para a Seguridade Social (INSS), 0,1% SAT (Seguro Acidente de Trabalho), 0,20% SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
(****) 2,5% a Seguridade Social (INSS), 0,1% SAT (Seguro Acidente de Trabalho), 0,25% SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
(*****) 2,5% de Salário Educação e 0,2% INCRA
(******) 3% referente ao SAT (Seguro Acidente de Trabalho), 0,2% INCRA, 1% SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), 1,5% SESI (Serviço Social da Indústria),
0,6% SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 2,5% Salário Educação
(*******) para Mato Grosso do Sul, a alíquota é de 12% incidente sobre o valor dos animais comercializados em operações interestaduais.
(********) para Mato Grosso do Sul, o ICMS é de 4% para carne com osso e 3% para carne sem osso. Sobre a comercialização de gado em pé incide 12% de ICMS.
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Figura 2: Cadeia de Tributos no SAG do leite bovina
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Tributos
Interno
Federais
IR

II (imposto
importação)
IE (imposto
exportação)
CSLL
PIS / PASEP
COFINS
INSS/ Previdência
Social Rural
FGTS
Contribuição Social
(para Terceiros e
previdenciária rural)
ITR

IPI

Insumos
Exportação

Produção
Pessoa
Pessoa
Física
Jurídica

15% sobre Lucro
(Real, Presumido
ou Arbitrado),
acréscimo de
10% se Lucro
ultrapassar R$ 20
mil/Mês

15% sobre Lucro
(Real, Presumido
ou Arbitrado),
acréscimo de
10% se Lucro
ultrapassar R$ 20
mil/Mês

0%, 7,5%,

2% a 4%
(animais vivos)

n/a

n/a

Agroindústria
Interno
Exportação

Distribuição
Interno
Exportação

15% sobre Lucro
(Real, Presumido
ou Arbitrado),
acréscimo de
10% se Lucro
ultrapassar R$ 20
mil/Mês

15% sobre Lucro
(Real, Presumido
ou Arbitrado),
acréscimo de
10% se Lucro
ultrapassar R$ 20
mil/Mês

15% sobre Lucro
(Real, Presumido
ou Arbitrado),
acréscimo de
10% se Lucro
ultrapassar R$ 20
mil/Mês

15% sobre Lucro
(Real, Presumido
ou Arbitrado),
acréscimo de
10% se Lucro
ultrapassar R$ 20
mil/Mês

15% sobre Lucro
(Real, Presumido
ou Arbitrado),
acréscimo de
10% se Lucro
ultrapassar R$ 20
mil/Mês

2% a 4%
(animais vivos)

2% a 4%
(animais vivos)

2% a 4%
(animais vivos)

n/a

10% (Cortes e
Carcaças)

n/a

2% (Animais
Raça Pura)

2% (Animais
Raça Pura)

2% (Animais
Raça Pura)

n/a

10% (Cortes e
Carcaças)

n/a

10% (Cortes e
Carcaças)

9% (*) sobre
Lucro líquido
0,65% ou 1,65%
(**)
3% ou 7,6% (**)

9% (*) sobre
Lucro líquido
0,65% ou 1,65%
(**)
3% ou 7,6% (**)

ISENTO

9% (*) sobre
Lucro líquido
0,65% ou 1,65%
(**)
3% ou 7,6% (**)

9% (*) sobre
Lucro líquido
ISENTO
ISENTO

9% (*) sobre
Lucro líquido
0,65% ou 1,65%
(**)
3% ou 7,6% (**)

9% (*) sobre
Lucro líquido
ISENTO

ISENTO

9% (*) sobre
Lucro líquido
0,65% ou 1,65%
(**)
3% ou 7,6% (**)

20% sobre folha
de pagamento

20% sobre folha
de pagamento

2,3% sobre
receita bruta(***)

2,85% sobre
receita bruta(****)

20% sobre folha
de pagamento

20% sobre folha
de pagamento

20% sobre folha
de pagamento

20% sobre folha
de pagamento

8% sobre
rendimento
trabalhador
8,8% sobre folha
de pagamento
(*****)

8% sobre
rendimento
trabalhador
8,8% sobre folha
de pagamento
(*****)

8% sobre
rendimento
trabalhador
2,85% sobre a
folha de
pagamento (*****)

8% sobre
rendimento
trabalhador
8,8% sobre folha
de pagamento
(*****)

8% sobre
rendimento
trabalhador
8,8% sobre folha
de pagamento
(*****)

8% sobre
rendimento
trabalhador
8,8% sobre folha
de pagamento
(*****)

8% sobre
rendimento
trabalhador
8,8% sobre folha
de pagamento
(*****)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Não Tributado

Alíquota variável
a depender do
Grau de
Utilização da
propriedade e do
VTN (Valor da
Terra Nua)
n/a

n/a

Não Tributado

8% sobre
rendimento
trabalhador
2,3% sobre a
comercialização
(Incluído 0,1%
RAT)
Alíquota variável
a depender do
Grau de
Utilização da
propriedade e do
VTN (Valor da
Terra Nua)
n/a

Alíquota
Zero********

ISENTO

Alíquota Zero

ISENTO

15%, 22,5% e
27,5%,
dependendo
da faixa de
rendimentos
(******)

ISENTO
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IOF (imposto sobre
operações
financeiras)
Estaduais
ICMS

Municipais
ISS

0,38% sobre
operações com
crédito rural

0,38% sobre
operações com
crédito rural

0,38% sobre
operações com
crédito rural

0,38% sobre
operações com
crédito rural

0,38% sobre
operações com
crédito rural

0,38% sobre
operações com
crédito rural

0,38% sobre
operações com
crédito rural

0,38% sobre
operações com
crédito rural

Geral
alíquota
varia de 0 a 18%.
Intraestadual
cada estado tem
sua
alíquota
especifica,
ou
definição
de
redução de base
de cálculo para
produtos
específicos. Para
comercialização
interestadual:
12% Destino Sul
e Sudeste, 7%
Destino,
Norte,
Nordeste, CentroOeste e Espírito
Santo

Geral: alíquota de
18%
Convenio:
- desconto de
60% para
vacinas, milho,
algodão para
pecuária
Embriões e
sêmen
- desconto de
30%
para
derivados de soja
e
milho
para
alimentação
animal

ISENTO

Geral
alíquota
varia de 0 a 18%.
Intraestadual
cada estado tem
sua
alíquota
especifica,
ou
definição
de
redução de base
de cálculo para
produtos
específicos. Para
comercialização
interestadual:
12% Destino Sul
e Sudeste, 7%
Destino,
Norte,
Nordeste, CentroOeste e Espírito
Santo

Geral
alíquota
varia de 0 a 18%.
Intraestadual
cada estado tem
sua
alíquota
especifica,
ou
definição
de
redução de base
de cálculo para
produtos
específicos.

ISENTO

Geral
alíquota
varia de 0 a 18%.
Intraestadual
cada estado tem
sua
alíquota
especifica,
ou
definição
de
redução de base
de cálculo para
produtos
específicos.

ISENTO

Até 5% (Se
aplicável)

Até 5% (Se
aplicável)

Até 5% (Se
aplicável)

Até 5% (Se
aplicável)

Até 5% (Se
aplicável)
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No
caso
de
produtos lácteos
as alíquotas que
incidem são:
Leite longa Vida
= 7%
Queijo = 12%
Leite
Pasteurizado
isento

No
caso
de
produtos lácteos
as alíquotas que
incidem são:
Leite longa Vida
= 7%
Queijo = 18%
Leite
Pasteurizado
isent0
Até 5% (Se
aplicável)

Até 5% (Se
aplicável)

Até 5% (Se
aplicável)
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2. Principais gargalos tributários para o SAG

Além das questões gerais relacionadas à alta carga tributária que assola todo o país
e a todas as cadeias produtivas, identificam-se algumas questões pontuais para o
SAG da bovinocultura:

Insumos


Diferenças entre alíquotas de ICMS e política de redução de base de cálculo
interestaduais;



Acumulo de crédito de ICMS



Regime de Substituição Tributária



Impossibilidade de compensação de créditos de PIS/COFINS de Importação
com o tributo interno

Produtor Rural:


Insegurança

jurídica

sobre

a

inconstitucionalidade

da

cobrança

do

FUNRURAL;


Insegurança jurídica sobre a legitimidade da cobrança do FUNRURAL sobre a
comercialização de animais entre produtores para reprodução e criação;



Questionamento sobre o valor da terra nua para efeito de cobrança do ITR;



Questionamentos sobre a não caracterização das atividades de arrendamento
como atividades relacionadas ao negócio rural;



Altas alíquotas de ICMS para comercialização interestadual de animais vivos.



Valor de Pauta divergente do valor praticado no mercado

Rua José Alves Cunha Lima, 172 - Butantã - São Paulo - SP
CEP: 05360-050 - Telefones: (11) 3818-4005
www.pensa.org.br - e-mail: pensa@pensa.org.br

69

RELATÓRIO – CNA - PENSA

Indústria:


Guerra Fiscal entre os Estados relacionada às discrepâncias nas alíquotas de
ICMS para comercialização interestadual;



Acumulo de créditos de ICMS e de PIS/COFINS



Dificuldade de apropriação dos créditos de ICMS, PIS, COFINS para as
indústrias exportadoras



No caso especifico do leite “in natura”, pelo art. 66 da lei 9430/96 há
incidência de ICMS para os casos de transações onde ocorre uma
transferência do leite no processo de transporte. Nesse caso, onera-se a
indústria de processamento, uma vez que ela terá que arcar com parte do
custo gerado nesse processo. E no caso de PIS/COFINS, recolhimento dos
tributos por cooperativas de leite, o que contradiz a legislação que imuniza as
cooperativas desse recolhimento.

Comercialização


Multiplicidade de alíquotas de ICMS interestadual



Regime de Substituição Tributária leva a incidência dupla do imposto no caso
de cadeias onde há duas intermediações na distribuição do produto

3. Conflitos resultantes da desoneração

A desoneração tributária é uma demanda recorrente do setor produtivo brasileiro e
de toda a sociedade. Sua operacionalização, porém, não é uma questão trivial, pois
envolve aspectos políticos, econômicos e sociais. Em se tratando de atividades
econômicas sob a ótica sistêmica e interdependente de uma cadeia produtiva, a
desoneração tributária poderá gerar conflitos ainda mais complexos, pois envolve,
também, os aspectos relacionais dos seus agentes econômicos. Desta forma, a
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busca pela desoneração por mais que esteja alinhada à perspectiva de maior
eficiência e competitividade dos sistemas produtivos, implica um conjunto de
desafios. Considerando o SAG da bovinocultura, algumas observações fazem-se
pertinentes:

ICMS

A adoção de uma alíquota única de ICMS para todos os estados da federação
representa uma antiga demanda e uma importante iniciativa em prol de maior
eficiência econômica. A desigualdade das alíquotas permite que interesses políticos
se interponham às questões de eficiência econômica motivados pela busca de
mecanismos de atração de novos empreendimentos para determinadas regiões.
Ademais, alterações freqüentes nas alíquotas entre os estados geram problemas
operacionais para as empresas já estabelecidas, uma vez que impactam a dinâmica
dos cálculos de crédito e débito dos tributos devidos quando do trânsito de
mercadorias entre estados. Assim, o estabelecimento de uma empresa numa
determinada região não estaria condicionado aos aspectos de vantagem
comparativa, mas sim às vantagens tributárias. Em se tratando do SAG da
bovinocultura, algumas considerações devem ser delineadas para a análise do
impacto da desoneração tributária:

A desoneração do ICMS ou até mesmo a paridade tributária entre os estados
reduz sobremaneira as possibilidades de diversificação das atividades regionais,
impactando um importante mecanismo de política pública para a promoção do
desenvolvimento regional;

No caso da carne bovina, parte importante dos programas de incentivo para a
produção de qualidade (animais precoces) está atrelada ao desconto do ICMS. A
alteração destas alíquotas e da sua forma de incidência terá impacto nestes
programas e dever-se-á analisar em detalhes a relevância destes programas no
âmbito da produção de carne de qualidade;
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Em se tratando da produção pecuária, deve-se atentar para o impacto na
produção de diferentes categorias do plantel. Assim, se as alíquotas forem
diferenciadas para a comercialização interestadual de animais para abate, animais
reprodutores e/ou bezerros, entende-se que incentivos diferentes são dados a uma
determinada categoria em detrimento de outra;

Da mesma forma, por se tratar de uma cadeia produtiva, o impacto da
desoneração deve, também, considerar as diferentes etapas de produção cujo foco
seja

a

comercialização

interestadual. Assim,

a desoneração

da

indústria

(comercialização de produtos e subprodutos) com a não desoneração da produção
(comercialização de animais vivos) implica promover a agregação de valor na região
(incentivo ao abate no estado de produção). Em contrapartida, do ponto de vista do
produtor rural, prejudica-se a comercialização de animais para abate em região de
fronteira desde que os produtores terão custos adicionais ao abater em indústrias
não localizadas no estado de produção.

O valor do ICMS devido na comercialização interestadual de animais vivos
resulta de uma alíquota incidente no valor de pauta dos animais. Muitas vezes o que
se questiona não é o % da alíquota e sim o valor da pauta que pode ser superior ao
valor de mercado. Assim, a estratégia de desoneração deve considerar a
possibilidade de aumento indiscriminado do valor da pauta, estabelecido de tal forma
a não gerar impacto muito negativo na receita estadual.

PIS-PASEP/COFINS

A desoneração do PIS/COFINS para a indústria frigorífica já ocorre desde
novembro/2009 por meio da lei 12058 de outubro/2009. Entende-se que se trata de
uma iniciativa positiva para o setor uma vez que resolve um problema de
inadimplência crônica destas indústrias. As indústrias frigoríficas exportadoras já
gozavam da isenção da cobrança do PIS/COFINS (Lei Kandir), porém as indústrias
voltadas ao mercado interno ainda eram devedoras de tal tributo. Com a nova lei,
equipara-se a condição tributária das empresas independente do seu mercado de
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destino e promove-se a formalidade em um setor tradicionalmente reconhecido pela
informalidade (abate clandestino). No entanto, esta desoneração não representa
ganhos para os produtores quanto ao repasse de menor custo de produção aos
preços pagos pelos animais. Por outro lado, a indústria argumenta que não houve
ganhos financeiros, mas somente uma adequação tributária para uma realidade de
um passivo insustentável para o setor industrial.

De qualquer forma, entende-se que a desoneração de um elo da cadeia
inevitavelmente gerará demandas dos outros elos com o qual a indústria se
relaciona. Este efeito cascata deverá sempre ser considerado quando se articula a
desoneração de um sistema agroindustrial, dada a interdependência de todos os
agentes econômicos. Os produtores rurais já questionam a necessidade de
desoneração dos insumos de produção de modo a reduzir seus custos de produção.
Porém, é fato que mesmo que a desoneração ocorra não é certo que este benefício
será repassado para os produtores com preços reduzidos dos insumos e preços
maiores para aquisição de seus animais. O perfil inelástico dos insumos de produção
e a estrutura de mercado concentrada da indústria a jusante e a montante da cadeia
resulta na possibilidade de captura dos benefícios pelas empresas sem o
contraponto de aumento na eficiência alocativa dos recursos.

Em síntese, é complexo desenhar os desdobramentos de uma ação de desoneração
tributária em uma cadeia produtiva, caracterizada pela alta interdependência entre
seus elos de produção. É inequívoco, porém, a necessidade de desonerar as
atividades produtivas, dado que a cadeia produtiva se transforma numa cadeia de
tributos com impactos na geração de renda e emprego. Entende-se que coerente
com o perfil de conectividade de uma cadeia produtiva, a estratégia de desoneração
deverá também assumir um caráter sistêmico em que todos os agentes sejam
beneficiados com os resultados auferidos de uma menor carga tributária.
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4. Legislação consolidada
Quadro 5 - Tributos Incidentes/ Legislação
Legislação
Federal
IRPF (Imposto de Renda Pessoa Decreto n. 3000 de 1999
Física)

PIS/PASEP (Contribuição para
os Programas de Integração
Social/ Formação de Patrimônio
do Servidor Público
COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social)

Lei 9718 de 1998 (regime
cumulativo)
Lei 10.637 de 2002 (regime não
cumulativo)
Lei 10.833 de 2003 (regime não
cumulativo)

PIS/PASEP
COFINS

Lei 10.925 de 2004

CSLL (Contribuição Social sobre
Lucro Líquido)

Lei 7.689 de 1988
IN SRF 390 de 2004

Contribuições Sociais
(Previdência Social Rural e
Contribuições para terceiros)

Lei 2613 de 1955
Decreto lei 1146 de 1970

Lei Kandir

Lei Complementar 87 de 1996

Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte
"SIMPLES"

Lei nº 9.317, de 05 de
dezembro de 1996;
Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006
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Aplicação
Regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto
sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza
Altera a legislação tributária
Federal
Dispõe sobre a nãocumulatividade na cobrança da
contribuição para os Programas
de Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep)
Reduz as alíquotas do
PIS/PASEP e da COFINS
incidentes na importação e na
comercialização do mercado
interno de fertilizantes e
defensivos agropecuários e dá
outras providências
Institui contribuição social sobre
o lucro das pessoas jurídicas e
dá outras providências
Dispõe sobre a apuração e o
pagamento da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido
Autoriza a União a Criar uma
Fundação denominada Serviço
Social Rural
Consolida Dispositivos sobre as
Contribuições Criadas pela Lei
Nº 2.613, de 23 de setembro de
1955, e dá outras Providências
Dispõe sobre o imposto dos
Estados e do Distrito Federal
sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e
intermunicipal e de
comunicação, e dá outras
providências. (LEI KANDIR)
Dispõe sobre o regime
tributário das microempresas e
das empresas de pequeno
porte, institui o Sistema
Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das
Microempresas e das
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Empresas de pequeno Porte SIMPLES e dá outras
providências.

ITR (Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural)

Estadual
ICMS (Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação)

Lei nº 9.393 de 1996

Lei complementar 24 de 07
janeiro de 2005
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Institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte; altera
dispositivos de um conjunto de
leis.
Dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR, sobre pagamento da
dívida representada por Títulos
da Dívida Agrária e dá outras
providências
Dispõe sobre os convênios
para a concessão de isenções
do imposto sobre operações
relativas à circulação de
mercadorias e dá outras
providências
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ANEXO II: Workshop: Discutindo os impactos da tributação nos Sistemas
Agroindustriais

O objetivo do Workshop foi o de apresentar os principais pontos da proposta do
governo brasileiro com relação à reforma tributária, assim como suas críticas e
implicações, para servir de base à identificação de gargalos e medidas visando à
competitividade do agronegócio brasileiro.

Vale ressaltar que, considerando a complexidade da tributação no Brasil, o
Workshop teve como foco os tributos discutidos no projeto de reforma tributária
(PEC 233/08) apresentado pelo governo, ou seja: o ICMS, PIS, Cofins.

Sendo

assim,

o Workshop foi estruturado da

seguinte forma:

i. Breve

contextualização da questão tributária; ii. Apresentação da PEC 233/08, seguida de
críticas e sugestões expostas por agentes privados; iii. Identificação dos principais
gargalos levantados nas entrevistas realizadas pela nossa equipe em cada um dos
segmentos dos sistemas agroindustriais: grãos, café, cana, carnes – pecuária de
corte e leite e suínos e aves. (Ver slides anexo).

Contextualização e a proposta do governo

Primeiramente, foram apresentados dados sobre a carga tributária bruta brasileira,
que a caracteriza com uma das mais altas do mundo. Em 2007, a carga tributária
brasileira representou 38,1% do PIB. O agronegócio responde por 19% da carga
tributária total do país e os tributos sobre a receita líquida das empresas
exportadoras atingem 23%, sendo que 5,8% desses tributos são pagos na etapa
produtiva do bem e não podem ser recuperados.

São apontadas duas importantes consequências do atual sistema tributário: (i)
Sonegação: de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a
sonegação representou 32% do orçamento fiscal da União em 2009, isto é R$ 200,9
bilhões. Esse mesmo instituto calculou os tributos sonegados a partir de uma
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amostra de cerca de 10 mil empresas autuadas. Em 2008 os tributos sonegados
foram estimados em R$ 1,3 trilhões. O ICMS é o campeão, seguido pelo Imposto de
Renda e Imposto sobre Serviços. Além da sonegação, o governo deixa de arrecadar
por que há brechas na legislação. Em alguns casos, os créditos tributários superam
os débitos. Ou seja, o governo tem prejuízo. (ii) Distorções no sistema que afetam
a competitividade: o atual sistema, que deveria incentivar empresas, acaba criando
distorções devido à dificuldade de recuperação de créditos, por exemplo. Os créditos
não compensados de ICMS, PIS e COFINS atingem 1,3% do PIB (R$ 30 bilhões).
A proposta do governo – a PEC 233/08 – visa simplificar o sistema tributário com o
objetivo de torná-lo mais eficiente. A PEC prevê:


Criação de um imposto de valor adicionado federal - IVA-F substituindo 4
tributos federais: (i) Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social; (ii) PIS - Contribuição para Programas de Integração Social; (iii) CIDE
combustíveis; e Contribuição sobre folha para o Salário Educação;



Criação de um Novo ICMS - Imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação. Esse novo imposto teria de 4 a 5 tipos de
alíquotas dependendo do produto.



Mudança na sistemática do ICMS - 98% do ICMS passaria a ser cobrado no
Estado de destino. Atualmente, este tributo é cobrado 100% no Estado de
origem.

Isso

implica

perda

de

renda

para

os

estados exportadores,

principalmente para o Estado de São Paulo. Para este o ICMS é a maior fonte de
recursos financeiros - São Paulo arrecada 20% do total do ICMS arrecadado no
país.


Redução do prazo para restituição dos créditos de impostos pagos na
aquisição de máquinas e equipamentos. O prazo atual é de 48 meses. Até
2016 prevê-se restituição imediata.

Entre as principais críticas à proposta do governo estão:
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1. Teme-se que, ao invés diminuir a tributação, haja majoração da carga
tributária com a implementação da PEC 233/08, devido ao fato de a proposta
dar poder ao Confaz para a determinação das alíquotas de ICMS para cada
produto. De acordo com a Fiesp, por exemplo, o Senado deveria ter a função
que é designada ao Confaz na proposta do governo.
2. Questiona-se que, com a retirada da autonomia dos Estados em conceder
incentivos fiscais, uma relevante ferramenta para a atração de investimentos
não poderá ser utilizada.

3. Argumenta-se também que não há clareza com relação ao fundo de
equalização das Receitas. Os Estados que perdem arrecadação com a nova
sistemática têm receio de como será realizada a compensação segundo essa
nova sistemática. Alega-se que pode ocorre o mesmo quadro verificado com
a implementação da lei Kandir, que previa uma compensação para os
Estados perdedores, o que não aconteceu de fato.

4. Por fim, admite-se que como a proposta é vaga pode levar à adição de uma
série de novos artigos à legislação brasileira trazendo mais incerteza,
estimulando os conflitos e a sonegação de impostos.

Alternativas

de

propostas

sugeridas

por

diversas

entidades

foram

apresentadas:


Proibição de criação ou majoração de qualquer tributo por medida provisória
como também o uso da receita de um tributo para outra finalidade que não seja
para a que foi criada.



Atribuição do Senado Federal pelo enquadramento dos produtos nas alíquotas
dos ICMS, visando à diminuição da responsabilidade do Confaz.
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Restrição da base de cálculo na proposta do IVA, visando evitar que alguns tipos
operações com bens ou prestação de serviço, que atualmente são isentas,
passem a ser tributadas.



Sistemática de não-cumulatividade do tributo e seu cálculo “por fora”, o que
possibilitaria maior transparência ao real encargo tributário.



Cobrança do ICMS no destino, com percentual de 2% garantido ao estado de
origem.



Crédito imediato e integral para bens de ativo e material de uso (máquinas e
implementos) e consumo.



Tratamento diferenciado para alimentos.

Principais gargalos levantados pelos segmentos do agronegócio

Segmento de insumo


Um dos pontos levantados na pesquisa de campo foi o quadro de instabilidade
gerado pelo Convênio 100/97. Esse convênio reduz a base de cálculo do ICMS
na saída interestadual de produtos para uso animal e insumos para fertilizantes.
Como esta redução é negociada entre os estados da federação a cada ano e
todos precisam acordar com a proposta para aprovar o convênio, gera-se uma
grande instabilidade institucional. A negociação se transforma em moeda de
troca entre os Estados, uma vez que há estados exportadores, por exemplo:
Sergipe (fertilizante) e Santa Catarina (ração anima) e importadores. Esta
instabilidade implica também em desincetivo ao investimento no setor de
insumos no país.



O setor questiona, com relação ao PIS e Cofins, as diferenças de tributação entre
pecuária e agricultura. No caso da pecuária há manutenção da alíquota de 9,25%
PIS e COFINS enquanto há a desoneração para insumos agrícolas.
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Levantou-se também que a questão tributária acaba sendo o principal balizador
dos investimentos do setor nos diferentes Estados da federação.

Segmento produtor rural

A principal questão do setor refere-se a diferenças de tributação com relação à
modalidade de agente: produtor pessoa física, pessoa jurídica e cooperativa, que
gera incentivos diferenciados.
Produtor pessoa física - não é tributado. Este repassa um crédito presumido para
os seus compradores de 35% do valor total do tributo sobre 9,25%. Ou seja, o
comprador fica com direito de apropriar-se do crédito que é presumido. O comprador
pode utilizar esse crédito apenas para pagar PIS e COFINS.
Produtor pessoa jurídica – paga 9,75% sobre a operação. Quando vende repassa
o crédito originário. Tal crédito pode ser utilizado para pagar qualquer tributo federal
menos INSS ou ainda pode ser restituído. O governo tem 5 anos para restituir,
desde que tenha sido feita fiscalização comprovando a ausência de dívidas do
produtor junto a Receita.
Cooperativas – Regime especial: a cooperativa recebe crédito presumido de 35%
sobre 9,25% do produtor e repassa crédito originário de 9,2% sobre o preço de
venda para seus compradores. A sua base de tributação é a diferença do valor da
operação (compra do produtor e da venda).

Dessa forma, aos compradores é

vantajoso adquirir café via cooperativa, dado que recebem mais créditos para o
pagamento de PIS/COFINS.

Segmento Industrial

Os principais pontos levantados pelos agentes desse segmento foram: (i) Guerra
Fiscal entre os Estados relacionada às discrepâncias nas alíquotas de ICMS para
comercialização interestadual. Como a guerra fiscal cria um ambiente incerto,
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investimentos são postergados e realizados de forma não-adequada; (ii) Regime de
substituição tributária, que onera financeiramente as empresas, reduz a
capacidade de negociação de preços – já que o setor a frente passa a conhecer a
margem da indústria – e gera distorção que prejudica as empresas de menor porte;
(iii) Dificuldade de apropriação dos créditos de ICMS, PIS, COFINS para as
indústrias exportadoras, mas vantagens para as que atuam simultaneamente nos
mercado interno e externo.

Principais gargalos levantados pelos SAGs
•

Arroz e Feijão: Alíquotas diferenciadas de ICMS; Crédito tributário se
transforma em custo. No caso do feijão foi citado o preço de pauta.

•

Açúcar e Álcool: Tratamento diferenciado da tributação em alguns Estados.
No Estado de São Paulo, sobre o álcool hidratado carburante incide uma
alíquota de ICMS de 12%, porém em outros Estados essa alíquota pode ser
reduzida devido ao crédito presumido concedido. A sonegação no mercado
de álcool carburante é muito alta.

•

Café: Segmento produtor – diferenças de tributação entre os agentes.
Indústria: Vantagens para empresas que atuam no mercado interno e
exportam (multinacionais) - repassam crédito da exportação para as
atividades internas e substituição tributária favorece as empresas maiores
(escala de produção).

•

Algodão: Influência dos programas especiais dos estados (PROALMAT;
PROALGO; PROALBA, etc); Barreiras à troca de produtos entre Estados;
complexidade na gestão do ICMS.

•

Milho e soja: em relação ao ICMS, o principal entrave ao setor é a tributação
desbalanceada entre os Estados, que dificulta o comércio interestadual e
inviabiliza fábricas de maior escala além de gerar ociosidades em fábricas já
instaladas; Falta de isonomia tributária entre matéria-prima e derivados para
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exportação; Lei Kandir: onerou mais a cadeia exportadora por gerar acúmulo
de créditos de difícil recuperação.
•

Pecuária de corte: Alta informalidade do setor levando a concorrência
desleal e sonegação; gargalo na comercialização interestadual de animais
vivos para recria, reprodução e abate, já que as alíquotas de ICMS diferem
entre os Estados e há divergências entre valor de mercado e valor de pauta
praticado; Guerra Fiscal entre os Estados na comercialização interestadual de
carne bovina e derivados; dificuldade de apropriação dos créditos de ICMS,
PIS, COFINS para as indústrias exportadoras.

•

Pecuária de leite: Benefícios fiscais concedidos pelo Estado de origem
transformam-se em incertezas devido à dificuldade de recuperação de
créditos no Estado de destino; existência de produtos com tributação interna
diferenciada em alguns Estados, fazendo com que haja um desequilíbrio
tributário nas vendas interestaduais; cooperativas centrais - retenção de
PIS/COFINS no fornecimento de leite in natura das cooperativas associadas.

Os principais pontos para discussão levantados pela equipe do Pensa foram:
1. Regime de substituição tributária do ICMS “para frente” foi criado para
evitar a evasão fiscal no caso em que se observam poucos fabricantes e
muitos varejistas, tornando mais eficiente a arrecadação. O fabricante passa a
ser responsável pelo cumprimento da obrigação. Há, portanto, uma retenção
antecipada, o que tem recebido críticas em função do: (i) custo financeiro já
que o pagamento é antecipado; e (ii) cálculo do valor adicionado. Como o
cálculo é realizado pela média, as empresas de menor porte que não têm
ganhos de escala são as mais prejudicadas pelo cálculo. Mesmo havendo a
possibilidade de ressarcimento, as empresas alegam que se trata de um
custo que elas terão que arcar.
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2. Guerra Fiscal: apesar de ser um problema para os Estados, as empresas
tendem a ganhar com a guerra fiscal, pois reduz a tributação. Entretanto, esse
ganho não é para todas as empresas atuantes no Estado, tampouco para o
setor como um todo, causando distorções competitivas.

3. Diferenças das alíquotas do ICMS nas operações interestaduais: gera
problemas, particularmente com respeito aos produtos de cesta básica. Por
exemplo, o arroz que sai do Rio Grande do Sul ao entrar em SP paga 12% e
no Nordeste 7%. Entretanto, por ser produto da cesta básica ele é vendido
com imposto de 7%, então a empresa que comprou pagando imposto de 12%
e vendeu com imposto de 7% tem um crédito de 5% com o Estado de SP.
Pergunta-se, então, se não seria o caso de homogeneizar as alíquotas dos
produtos de cesta básica?

4. Apropriação de créditos. Essa problemática está relacionada às empresas
exportadoras que, a partir da lei Kandir, obtiveram desoneração de ICMS das
exportações de todos os bens. Tais empresas obtêm crédito dos impostos
pagos dos bens exportados. Entretanto, a dificuldade é de reaver estes
créditos. Para as empresas que exportam e também atuam no mercado
interno há vantagens, pois podem repassar seus créditos para as operações
no mercado interno. As empresas que só atuam no mercado internacional têm
dificuldades

e

acabam

encarecendo

suas

exportações

(perda

de

competitividade). Além disso, os créditos acabam se tornando custos para o
Imposto de Renda. Para o Estado a Lei Kandir também trouxe problemas,
pois é o Estado exportador que paga os créditos devidos. No caso do PIS e
Cofins, além da dificuldade das empresas em reaverem os crédito, tem-se
uma outra problemática de que as empresas que estão a frente do segmento
produtor têm incentivos para adquirir o produto de cooperativas. Isso porque a
cooperativa recebe crédito presumido de 35% sobre 9,25% (3,23%) do
produtor e repassa crédito originário, que pode se utilizado para pagar
qualquer tributo federal menos INSS. Por outro lado, a base de tributação das
cooperativas é a diferença do valor da operação (compra do produtor e da
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venda). Ou seja, ela tem condições de repassar o produto com um valor
inferior para o comprador, já que sua base tributária é pequena.
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ANEXO III. Slides Workshop
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