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RESUMO 
 

 
A tributação é a principal forma que o Estado tem para arrecadar fundos e 

receitas, que garantam a manutenção de suas despesas, como também dê 

respaldo para cumprir seus programas governamentais. Neste contexto, o 

objetivo da presente pesquisa foi levantar e apresentar um estudo sobre o 

estado atual da carga tributária incidente em toda a cadeia produtiva do 

agronegócio, dos tributos incidentes sobre os setores agrícola, pecuário e 

agroindustrial brasileiro, bem como discutir o quanto esses tributos impactam 

nos custos produtivos, e como os mesmos influenciam ou contribuem para o 

desenvolvimento do setor. Para tal, o método utilizado para o desenvolvimento 

do trabalho foi realizado através de uma investigação e revisão de documentos 

e materiais, mais especificamente da legislação tributária, tais como leis, 

decretos, portarias, medidas provisórias, normas, instrução normativas, atos 

declaratórios e índices econômicos. Ainda, utilizou-se um modelo de simulação 

para mensurar como alterações no sistema tributário incidente sobre o 

agronegócio impactariam no setor e na economia brasileira. Por fim, aplicou-se 

ainda, entrevistas com profissionais especialistas do setor tributário e do 

agronegócio, no qual foi abordado sobre a estrutura tributária como um todo, 

sobre os tributos e isenções fiscais incidentes sobre a cadeia produtiva do 

agronegócio e os impactos desses fatores no desenvolvimento econômico. Os 

resultados da pesquisa demonstram o peso da carga tributária incidente sobre 

a produção agropecuária e a agroindústria processadora, bem como os 

incentivos fiscais ou subsídios concedidos pelo Estado a esses setores, através 

de intervenção no domínio econômico. Tais resultados podem servir para que 

produtores e empresas privadas identifiquem os principais tributos e isenções a 

que estão sujeitos e como estes impactam seus custos produtivos e industriais, 

permitindo assim o desenvolvimento de um planejamento tributário. Conclui-se 

que a complexidade e o nível de taxação do sistema tributário incidente sobre o 

setor não seguem os preceitos desejáveis de sistemas tributários modernos, 

como simplicidade e neutralidade no que diz respeito à decisão de alocação de 

recursos pelos agentes econômicos.   

 

Palavras-chave: Sistema Tributário. Agronegócio. Incentivos Fiscais. 



 

 
 

 

ABSTRACT 
 
 

Taxation is the main way the state has to raise funds and revenues, to 

guarantee the maintenance of its expenses, but also to support its government 

programs. In this context, the objective of the present research was to present 

and present a study on the current state of the tax burden in the entire 

agribusiness production chain, on taxes levied on the Brazilian agricultural, 

livestock and agroindustrial sectors, as well as to discuss how much these 

taxes Impact on productive costs, and how they influence or contribute to the 

development of the sector. To that end, the method used for the development of 

the work was done through an investigation and revision of documents and 

materials, specifically of the tax legislation, such as laws, decrees, ordinances, 

provisional measures, standards, normative instruction, declaratory acts and 

indexes and economic development. Also, a simulation model was used to 

measure how changes in the tax system affecting agribusiness would impact 

the Brazilian economy and the sector. Finally, interviews with professionals from 

the tax and agribusiness sectors were carried out, in which the tax structure as 

a whole was discussed on the taxes and tax exemptions on the agribusiness 

productive chain and the impacts of these factors on the economic 

development. The results of the research demonstrate the weight of the tax 

burden on agricultural production and agroindustry processing, as well as the 

fiscal incentives or subsidies granted by the State to these sectors through 

intervention in the economic domain. These results can be used for private 

producers and companies to identify the main taxes and exemptions to which 

they are subject and how they impact their productive and industrial costs, thus 

allowing the development of tax planning. It is concluded that the complexity 

and level of taxation of the tax system on the sector do not follow the desirable 

precepts of modern tax systems, such as simplicity and neutrality regarding the 

decision to allocate resources by economic agents. 

 

Key-words: Tax System. Agribusiness. Tax incentive 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O Brasil é um dos países cujo sistema tributário está entre os mais 

complexos do mundo, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário  

- IBPT (2016), não somente pela sua alta carga tributária, mas também, pelo 

emaranhado de normas que regulam o recolhimento. Tal complexidade afeta 

vários aspectos da vida econômica dos contribuintes (pessoa física e jurídica) 

do nosso País. De acordo com a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2016), a tributação no Brasil é a maior de 

toda a América Latina, sendo que os brasileiros pagam em média 32,4% do 

tamanho da economia em taxas e impostos. Os dados da Receita Federal do 

Brasil (2016) confirmam esses números, pois estudos realizados no ano de 

2016 concluíram que os impostos representam em média 32,4% do Produto 

Interno Bruto (PIB). 

O Brasil tem uma carga tributária que pode ser comparada a dos países 

desenvolvidos, onde a média dos impostos equivale a 34,4% do PIB, revela a 

pesquisa realizada pela OCDE, (2010). Um dos setores que a tributação vem 

crescendo nos últimos anos, no Brasil, é o do agronegócio. Nas últimas 

décadas este setor alcançou sucessivos recordes de produção e exportação, 

contribuindo consideravelmente para o equilíbrio da Balança Comercial, de 

acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA 

2015). Uma evidência disso foi o saldo da balança comercial do agronegócio 

brasileiro em 2016, que apresentou um superávit acumulado de US$ 47,692 

bilhões, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC, 

2016). 

 O agronegócio contribui significativamente para a geração de riqueza na 

economia brasileira. Em 1995, o PIB do agronegócio foi estimado em, 

aproximadamente, R$ 845 milhões (em valores de 2015), segundo o Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Em 2015, esse valor 

atingiu cerca de R$ 1,2 bilhão (Cepea, 2015), representado o equivalente a 

21,35% do PIB. O Gráfico 1 evidencia a evolução da participação do 

agronegócio no PIB brasileiro. 
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Gráfico 1 – Participação do PIB do agronegócio no PIB do Brasil (%) 
Fonte: Cepea – USP/CNA (2016). 

 

  

A participação do agronegócio no PIB brasileiro mostra-se, portanto, 

representativa na economia do país, o que sugere que este setor também 

contribui de forma relevante para a receita tributária do país. 

Segundo a Secretaria da Receita Federal do Brasil (2016), a carga 

tributária, que é o patamar de impostos pagos em relação à riqueza do país, 

representou 32,66% do PIB brasileiro em 2015. No ano anterior, a carga 

tributária brasileira alcançou 32,5% do PIB (Secretaria de Política Econômica, 

2015), que foi a menor participação dos últimos quatro anos, conforme 

apresentado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Evolução da Carga Tributária em relação ao PIB 
Fonte: Secretaria de Política Econômica (2002 a 2014) e Secretaria da 
Receita do Brasil (2015). 

 

Deve-se considerar que a arrecadação tributária é principal fonte de 

financiamento das atividades governamentais e para garantir o fornecimento de 

bens públicos. Por outro lado, a política tributária pode impactar nos custos de 

produção das empresas e alterar a competitividade relativa das mesmas e dos 

diferentes setores na economia. Assim, segundo Passos e Sticca, (2006), a 

carga tributária tem seus reflexos sobre o setor agrícola brasileiro, e a União e 

os Estados têm se articulado de forma a interferir na economia com o objetivo 

de reduzir a incidência de tributos de sua competência sobre a produção rural, 

como também sobre os produtos da agroindústria, principalmente os 

destinados à exportação. 

Enfim, o aspecto tributário é relevante não apenas para o processo de 

crescimento e desenvolvimento econômico de um país, mas é relevante 

também para o desenvolvimento de setores específicos, como o do 

agronegócio, principalmente no Brasil, dada a participação deste setor na 

economia. Diante disso, três questionamentos se mostram pertinentes: (i) quais 

são os principais tributos incidentes sobre a cadeia produtiva do agronegócio e 

quais são seus custos em termos de alíquotas tributárias? (ii) quais são os 

incentivos fiscais concedidos pelo governo (federal e estadual), através de suas 

intervenções na economia, para o setor e para as empresas do agronegócio 
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brasileiro? (iii) como essa combinação de impostos e isenções afeta o 

crescimento e desenvolvimento econômico do agronegócio e do país? 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo identificar os tributos mais 

relevantes que incidem sobre as empresas do agronegócio brasileiro, bem 

como as isenções e benefícios fiscais existentes. Consideram-se questões de 

eficiência da gestão desses tributos pelo Estado, em relação à contribuição dos 

mesmos para o crescimento e desenvolvimento do agronegócio brasileiro, 

abrangendo a agropecuária e a agroindústria, bem como a tributação aplicada 

tanto à pessoa física (produtor rural e pecuarista), quanto à pessoa jurídica 

(agroindústria e agropecuária). Ainda, o estudo busca analisar como tal 

estrutura tributária afeta o desempenho do setor e da economia brasileira 

através de exercícios de simulação quantitativa de alterações no sistema 

tributário. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos, contando com esta 

introdução. No próximo capítulo, é apresentada uma revisão de literatura que 

aborda os fundamentos necessários para o entendimento do presente estudo e 

apresenta de forma sucinta, vários artigos e publicações relacionados ao tema 

da presente pesquisa. Já no terceiro capítulo desenvolve-se a metodologia de 

pesquisa baseada em análise documental (leis, decretos, portarias, normativas, 

atos regulatórios, entre outros) e em modelagem econômica quantitativa. O 

quarto e último capítulo expõe os resultados sobre os impostos e contribuições 

que incidem sobre a agricultura e a agroindústria, bem como as isenções 

fiscais, os impactos das simulações quantitativas, além de uma entrevista 

sobre o tema com especialista do setor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 Neste capítulo analisam-se diferentes trabalhos e estudos que permitem 

contextualizar e entender os desafios ao crescimento do agronegócio diante da 

tributação na agropecuária e na agroindústria brasileira. Foram consideradas 

abordagens desenvolvidas tanto por economistas quanto por advogados, 

pesquisadores do Direito Econômico e Tributário, algumas mais teóricas e 

outras mais aplicadas. Considera-se inicialmente a definição de agronegócio e 

sua importância para a economia brasileira, como também para o 

desenvolvimento econômico regional e do País. Discorre-se, também, sobre a 

estrutura do Sistema Tributário Nacional, bem como sobre a base conceitual da 

tributação brasileira e especificamente dos tributos que incidem no 

agronegócio. 

 Buscou-se ainda apresentar nesta revisão os tributos incidentes no 

sistema tributário nacional, sua estrutura conceitual, seu embasamento legal 

dentro do Direito Tributário, como também informações atuais e relevantes 

diretamente do sistema da base de dados da Receita Federal do Brasil e da 

base de dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz) para 

tratar dos tributos estaduais. O arcabouço teórico e de informações contido 

nesta revisão permite embasar o levantamento e análise que serão 

desenvolvidos posteriormente sobre os principais tributos e incentivos fiscais 

(federal e estadual – SP) incidentes sobre a cadeia do agronegócio brasileiro, 

bem como a análise quantitativa realizada através de simulações em um 

modelo econômico. 

 

 

2.1 Conceituação e importância do agronegócio 

 

 

Os professores da universidade de Harvard, Davis e Goldberg (1957), 

conceituaram o termo agribusiness, que no Brasil chamamos de agronegócio, 

como a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos 
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agrícolas, das operações de produção agropecuária, nas unidades de 

produção, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos 

agrícolas e itens produzidos a partir deles. 

A partir desse ponto, Davis e Goldberg (1957) trouxeram um novo 

conceito sobre o papel da agricultura como parte integrante do agronegócio, 

introduzindo uma nova visão de negócio agrícola. Este é um processo onde os 

agentes envolvidos passam a transformar e adicionar valor aos insumos, 

produtos e mercadorias agrícolas, através de atividades que se relacionam 

como elos. 

Segundo Silva1 (1996, apud Buranello, 2013) e Araújo2 (2007, apud 

Buranello, 2013), atualmente o termo agribusiness envolve os seguintes elos: 

a) “Antes da porteira”, que engloba os insumos para agropecuária, as 

relações de produtores de insumos com agropecuaristas e os serviços 

prestados ao setor agropecuário; 

b) “Dentro da porteira”, constituído pela produção agropecuária 

propriamente dita, desde o preparo do solo até a obtenção do produto para a 

comercialização; e  

c) “Depois da porteira”, composto por etapas de processamento e 

distribuição de produtos até o consumidor final, envolvendo diferentes agentes 

econômicos. 

Segundo Buranello (2013), no Brasil, os estudos agroindustriais também 

foram influenciados pelo trabalho de Davis e Goldberg (1957). Dessa forma, foi 

possível sair da visão do universo agrícola produtor de bens primários como 

objeto isolado de investigação, para uma nova abordagem de reconhecimento 

da dependência mútua produtiva entre os setores vinculados direta e 

indiretamente à produção. Através desse novo enfoque, originou-se uma 

abordagem metodológica relevante de sistema de commodities (Commodity 

System Approach – CSA).  

O ponto de vista de Davis e Goldberg indicava que os problemas ligados 

ao segmento agroalimentar eram muito mais complexos do que a atividade 

agropecuária. Assim, era preciso que os mesmos fossem tratados dentro do 

                                                           
1 SILVA, José Graziano da. A nova dinâmica da agricultura brasileira. Campinas: Unicamp – Instituto de 
Economia, 1996, p. 86. 
2 ARAÚJO, Maílson J. Fundamentos de agronegócios. 2. ed. ver. e ampl. São Paulo: Atlas, 2007. p. 20. 



16 
 

 
 

conceito de agronegócio, e não mais com o enfoque tradicional de olhar 

apenas voltado à agricultura e pecuária. Desse modo, em 1968, Goldberg 

redefine o conceito de agronegócio como sendo: 

 

[...] todos os atores envolvidos com a produção, processamento e 
distribuição de um produto. Tal sistema inclui mercado de insumos 
agrícolas, a produção agrícola, operações de estocagem, processamento, 
atacado, varejo, demarcando um fluxo que vai dos insumos até o 
consumidor final. O conceito engloba todas as instituições que afetam a 
coordenação dos estágios sucessivos do fluxo de produtos, tais como as 
instituições governamentais, mercados futuros e associações de comércio. 
(GOLDBERG3 1968 apud ZYLBERSZTAJN, 2000, p.5). 

  

Goldberg (1968) salienta a relevância de se considerar também como 

parte do agronegócio agentes não vinculados diretamente ao setor produtivo, 

como instituições governamentais e associações do comércio. Segundo 

Zylbersztajn (2000), o agronegócio considera diferentes níveis de agregação ou 

agrupamento dos agentes, além daqueles atuantes diretamente nas atividades 

agropecuárias, tais como a indústria como unidade de produção nas mais 

diversas etapas de transformação, a distribuição do produto de origem 

agropecuário, bem como considera os ambientes macroeconômicos e 

institucional que afetam a capacidade de coordenação do sistema. 

Atualmente, o agronegócio tem relevante participação no contexto 

socioeconômico brasileiro.  Além do que, contribui fundamentalmente para a 

economia do país, pois representa cerca de 40% da balança comercial 

nacional, conforme CEPEA (2015), contribuindo com valores expressivos em 

exportações de commodities e produtos agroindustriais. 

No ano de 2015, a balança comercial brasileira apresentou um superávit 

acumulado de US$19,7 bilhões, segundo o Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MIDIC, 2016), e o setor que mais contribuiu para 

tal valor foi o agronegócio. Segundo informações do MDIC (2016), a 

participação do agronegócio nas exportações brasileiras estão entre as 

maiores desde o início da série histórica, respondendo por 46,2% em 2015, e 

45,9% em 2016, conforme pode ser observado no Gráfico 3.  

  

                                                           
3 DAVIS, J. H.; GOLDBERG, R. A.  A concept of agribusiness. Division of Research. Graduate School of 
Business. Boston. Harvard University, 1957, p. 57. 
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Gráfico 3 – Exportações do Agronegócio em relação às Exportações Totais, no Brasil. 
Fonte: MDIC (2016). 
 

A importância do agronegócio brasileiro transcende as fronteiras do país. 

O Brasil se destaca como um dos maiores fornecedores mundiais de alimentos, 

segundo Rodrigues (2016). De acordo com Cepea (2015), o agronegócio 

contribuiu no ano de 2014, com cerca de 19 milhões de pessoas ocupadas, 

sendo quase a metade destas no elo de “dentro da porteira”, com 9,09 milhões 

de trabalhadores. Os setores da agroindústria e serviços empregam, 

respectivamente, 4,12 milhões e 5,67 milhões de pessoas, enquanto no 

segmento de insumos estão o restante, que emprega as outras 227,9 mil 

pessoas. Rodrigues (2016), por sua vez, estimou que o agronegócio respondeu 

por cerca de 21% dos empregos da economia brasileira em 2015. 

Segundo Gurgel e Serigati (2015), o agronegócio também contribui para 

o desenvolvimento regional do País, uma vez que é responsável por parcela 

relevante da geração de renda em um grande número de municípios do interior 

brasileiro. Este setor vem exercendo um papel importante ao longo das últimas 

décadas, pois enquanto a produção industrial é regionalmente concentrada, em 

geral, em poucas regiões metropolitanas, o dinamismo econômico das demais 

regiões do país, notadamente da região Centro-Oeste, é dado, em grande 

parte, pela expansão da agropecuária e do agronegócio (Gurgel e Serigati, 
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2015). Assim, ao contrário de alguns setores industriais, que apresentaram 

tendência de queda em sua participação na economia e encontram-se 

enfraquecidos com a conjuntura macroeconômica do país dos últimos anos, o 

agronegócio encontra-se em condições favoráveis de contribuir para o 

processo de desenvolvimento econômico do País  

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico das Nações Unidas (OCDE) e a Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação (FAO), em 2050, com uma população de 9,3 bilhões de 

habitantes, o mundo precisará de uma quantidade 50% maior de alimentos em 

relação ao que se produz e se consome atualmente. Não há como escapar da 

necessidade de ampliar muito a oferta de produtos agropecuários, seja para o 

consumo humano, seja para viabilizar a produção de proteína animal, ou 

mesmo para produzir bioenergia. Neste aspecto, o Brasil é um dos poucos 

países onde há disponibilidade de área a ser incorporada à produção, segundo 

relatório emitido pela OCDE-FAO (2015).  

Além das áreas de fronteira agrícola ainda passíveis de conversão sem 

violação da legislação ambiental, existem outras que podem ser mais bem 

aproveitadas, como é o caso das regiões de pastagens degradadas. 

Além disso, o setor do agronegócio é chave para que o Brasil atinja sua 

meta global de redução de gases de efeito estufa (GEE) proposta em Paris na 

Conferência do Clima (COP-21), que significa um compromisso de redução das 

emissões em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025 e 43% em 2030. O setor 

agropecuário deve contribuir com parte desses compromissos, através da 

adoção e expansão de práticas e tecnologias capazes de reduzir as emissões. 

A participação da agropecuária brasileira nas emissões nacionais é de cerca de 

27%, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI, 2014). 

Segundo JUNQUEIRA (2015), o setor rural brasileiro tem dinâmica 

própria, devido ao aumento da demanda por commodities e às condições 

naturais para a produção de alimentos, fibras e combustíveis. O agronegócio 

brasileiro, além de ser forte em produção de commodities, aos poucos vem 

agregando mais valor em seus produtos, e pavimentando um crescimento da 

dimensão qualitativa em relação à dimensão quantitativa, se tornando assim 

mais competitivo. 
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2.2 Desenvolvimento econômico e tributação 

 

 

O desenvolvimento econômico, segundo Nusdeo (2013), é definido 

como um processo autossustentado, que permite à renda per capita se elevar 

continuamente ao longo de um dado período. É um processo contínuo pelo 

qual a disponibilidade de bens e serviços cresce em proporção superior ao do 

incremento demográfico de uma sociedade. Deste modo, desenvolvimento 

econômico é um processo que implica em mudanças, mobilizando diversos 

fatores, sejam esses, tecnológicos, educacionais, científicos, sociais e 

econômicos, necessitando de políticas de desenvolvimento para tal 

(VILANOVA, 2003). Por outro lado, Brue e Grant, (2015) concluem em suas 

pesquisas que o padrão de vida da sociedade cresce quando sua produção 

real aumenta mais rapidamente do que sua população.  

Entende-se que o PIB real per capita de um país eleva-se quando sua 

produtividade real aumenta, ou seja, a produção cresce mais do que sua 

população, pois o desenvolvimento econômico é simplesmente o processo pelo 

qual uma nação melhora seu padrão de vida durante determinado período 

(BLUE, 2015). Neste aspecto, segundo Jones e Vollarth (2015), o crescimento 

econômico de uma nação está associado à taxa de investimento em capital 

físico e capital humano, bem como aos avanços tecnológicos, advindos de 

esforços e investimentos na geração de novas idéias, ou no aprendizado das 

mesmas. Tais investimentos aumentam a produtividade do trabalho, permitindo 

que cada trabalhador gere maior quantidade de produto e, conseqüentemente, 

de renda. Dessa forma, países com maiores taxas de investimentos em capital 

e em tecnologia ao longo do tempo atingem, no longo prazo, níveis de renda 

per capita mais elevados. 

Nesse sentido, a infraestrutura social de um país, definida por Jones 

(2015) como o conjunto de instituições formais e informais, (como leis, regras 

de conduta, cultura, serviços públicos, sistemas organizacionais, segurança 

jurídica, ambiente de negócios, políticas públicas, política tributária, entre 

outros), é fundamental em gerar os incentivos (ou desincentivos) aos 

investimentos em capital físico e humano e em novas idéias e tecnologias. 
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Países em que, ao longo dos anos, a infraestrutura social foi moldada e 

aprimorada de forma a favorecer tais investimentos, seja assegurando maiores 

retornos e/ou menores riscos, seja diminuindo os entraves e as dificuldades 

para se realizar os investimentos, são aqueles que atingiram os maiores níveis 

de renda per capita e desenvolvimento econômico. 

Se a infraestrutura social de uma economia favorece a produção e o 

investimento, a economia prospera. Mas se a infraestrutura social favorece o 

desvio em vez da produção, o processo de aumento de produtividade e, 

consequentemente, o crescimento econômico, é afetado negativamente. 

Segundo Jones (2015), o ambiente de negócios ruim, a corrupção, o suborno, 

o roubo e a expropriação podem reduzir drasticamente os incentivos ao 

investimento na economia, com efeitos devastadores sobre a renda. A 

tributação, a regulamentação, as disputas judiciais e os lobbies são exemplos 

menos drásticos de desvios que afetam investimentos de todos os tipos, até 

nas economias avançadas (JONES, 2015). 

Isso significa que, para que os indivíduos se disponham a realizarem 

investimentos de longo prazo em capital, tecnologia e qualificação, um fator 

determinante é a infraestrutura social de uma economia, ou seja, suas 

instituições formais e informais, incluindo normas e regulamentações, bem 

como os mecanismos e formas como as mesmas são implementadas (JONES, 

2015).  

Portanto, é necessário que o País desenvolva sua infraestrutura social 

de forma que esta favoreça os investimentos que levam ao crescimento da 

produtividade. Nesse sentido, uma das muitas instituições formais que 

compõem essa infraestrutura social, impactando fortemente os investimentos 

em capital e tecnologia, a produtividade e o crescimento econômico, é o 

sistema tributário. 

Para Machado (2013, p.57), “o tributo é prestação pecuniária, pois, 

cuida-se de prestação tendente a assegurar ao Estado os meios financeiros de 

que necessita para consecução de seus objetivos”. Dessa forma, entende-se 

que o tributo é considerado como a principal fonte de recursos para o Estado, 

pois a imposição desta prestação especial (o tributo) é oriunda do poder de 

tributar, cuja definição, segundo Torres, é a 
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Manifestação funcional da soberania na ordem interna, é poder 
constituído, estabelecido constitucionalmente para gestão do 
respectivo sistema tributário, apto, por via de seus princípios e 
normas, a possibilitar a entrada de receitas suficientes para o 
financiamento das atividades inerentes ao Estado, com a aplicação 
dos tributos existentes, conforme os limites demarcados 
constitucionalmente para tanto. (TORRES, 2003, p. 74-75) 

 

A cobrança de tributos se mostra como a principal fonte de receitas 

públicas, voltadas aos objetivos fundamentais, insertos no art. 3º da   

Constituição Federal, tais como a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e 

da marginalização, tendente à redução das desigualdades sociais e regionais, 

bem como a promoção do bem-estar da coletividade (SABBAG, 2014). 

 Stiglitz (1988) aponta cinco características desejáveis que devem 

permear todo o sistema tributário. A primeira refere-se à eficiência econômica, 

isto é, o sistema tributário deveria ser neutro com relação à decisão dos 

agentes na alocação ótima dos recursos produtivos. A segunda é a 

simplicidade administrativa, que deve ser almejada de forma a representar um 

baixo custo tanto para o fisco quanto para o contribuinte. A flexibilidade é a 

terceira característica desejável, significando que um sistema eficiente deve ser 

suficientemente maleável para adaptar-se o mais rapidamente possível a 

mudanças na conjuntura econômica. A quarta característica é a de 

responsabilidade política, que visa dar transparência ao sistema, possibilitando 

ao contribuinte saber exatamente o quanto se paga em cada situação que se 

configure uma hipótese de incidência. Por fim, e não menos importante, deve-

se buscar o princípio da justiça fiscal, fazendo com que os cidadãos em 

diferentes situações tenham tratamento diferenciado, contribuindo segundo sua 

real capacidade econômica (Stiglitz, 1998, apud Rodrigues 1999, p. 5). 

 

2.3 A tributação no agronegócio brasileiro 

 

 

O sistema tributário brasileiro é amplo e complexo, sua legislação é de 

difícil entendimento, sua tributação tem regras distintas, cada qual com suas 

particularidades, tanto para cada tipo de tributo, como também para cada setor 
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ou atividade econômica. As empresas que exercem atividades agropecuárias 

ou mesmo agroindustriais, assim como as empresas dos demais setores da 

economia, estão sujeitas igualmente aos tributos (impostos e contribuições), 

considerados diretos e indiretos. Dentro desta perspectiva, um ponto 

importante é a avaliação da tributação voltada para o setor do agronegócio, 

uma vez que esta possui diversas peculiaridades na legislação. Na cadeia 

produtiva do agronegócio incidem tributos da esfera federal, estadual e 

municipal, que afetam diretamente a produção e a comercialização dos 

produtos da agropecuária e da agroindústria brasileira. 

Entre os tributos de competência federal, tem-se como tributos diretos o 

Imposto de Renda da pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o 

lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Ainda 

dentro da competência federal, tem-se como tributo indireto o Imposto sobre o 

Produto Industrializado (IPI). Dessa forma, os tributos diretos são impostos que 

os governos (federal, estadual e municipal) arrecadam sobre o patrimônio 

(bens) e renda (salários, aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras) dos 

trabalhadores, diretamente dos cidadãos, por exemplo: Imposto de Renda da 

Pessoa Física (IRPF), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto Predial 

Territorial Urbano (IPTU). 

Os tributos indiretos são impostos que incidem sobre os produtos e 

serviços que as pessoas consomem. São cobrados de produtores e 

comerciantes, porém acabam atingindo indiretamente os consumidores, pois 

estes impostos são repassados, ao menos em parte, para os preços destes 

produtos e serviços, por exemplo: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS), Imposto Sobre Serviços (ISS), e Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). 

Entre os tributos de competência estadual nas cadeias agroindustriais, o 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é o mais 

relevante. Na esfera municipal tem-se como tributo o Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISS ou ISSQN), que incide sobre receitas de prestação 

de serviços. Ainda, tem-se as contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade 
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Social (INSS) que incluem as incidências sobre a remuneração de modo geral. 

Ademais, tanto a pessoa física (produtor rural), quanto a pessoa jurídica 

(produtor rural ou agroindústria), nas mais diversas situações, seja na 

aquisição de um produto, na venda de suas mercadorias, na prestação de 

serviços, sempre estará sujeita à incidência de pelo menos um tipo de tributo.  

Os principais tributos incidentes sobre as empresas do agronegócio, em 

especial as que se dedicam à agropecuária e à agroindústria, são: Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS), Contribuição ao Programa de Integração 

Social do Trabalhador (PIS), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Produtos e Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 

contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contribuição ao 

Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), Imposto de Renda 

sobre a Pessoa Física (IRRF) e sobre a Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS ou ISSQN).  

O Quadro 1 lista todos os tributos que atualmente são cobrados pelo 

poder público e previstos no sistema tributário nacional, tais como impostos, 

taxas e contribuições, da esfera municipal, estadual e federal. Dentro desse 

contexto incluem os tributos incidentes sobre a cadeia produtiva do 

agronegócio brasileiro, identificando o ente do governo receptor da esfera 

municipal, estadual e federal. 
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Quadro 1. Listagem da classificação, natureza e competências dos principais 
tributos brasileiros 
 
Tributo Natureza jurídica Competência da arrecadação 

ICMS Imposto   Estadual 

Imposto de Renda Imposto Federal 

Contribuição para a Previdência Social Contribuição Federal 

COFINS Contribuição Federal 

Contribuição para o FGTS Contribuição Federal 

CPMF Contribuição Federal 

CSLL Contribuição Federal 

IPI Imposto Federal 

Contribuição ao PIS/PASEP Contribuição Federal 

Previdência Estadual Contribuição   Estadual  

INSS Contribuição     Municipal 

IPVA Imposto  Estadual 

Cont.Seg. do Serv. Público (CPSS) Contribuição Federal 

Imposto sobre o comércio exterior Imposto Federal 

IPTU Imposto      Municipal 

CIDE combustíveis Contribuição Federal 

IOF Imposto Federal 

Salário-educação Contribuição Federal 

Taxas estaduais Taxa   Estadual 

Sistema S Contribuição Federal 

Taxas federais Taxa Federal 

Taxas municipais Taxa      Municipal 

Previdência Municipal Contribuição      Municipal 

Outras contribuições sociais Contribuição Federal 

ITBI Imposto      Municipal 

Outros tributos estaduais Imposto   Estadual 

Outros tributos municipais Imposto      Municipal 

Ad. Frete Ren. Mar. Merc. Contribuição Federal 

ITCD Imposto   Estadual 

CIDE remessas Contribuição Federal 

ITR Imposto Federal 

FUNDAF Contribuição Federal 

Fonte: Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros - Ministério da Fazenda da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil – 2015. 

 

Segundo Bacha (2014), cada um dos 10 tributos citados pode incidir 

sobre as empresas situadas em um ou mais segmentos do agronegócio. Além 

disso, esses tributos podem incidir sobre a renda (por exemplo, lucro ou 

salário), sobre o patrimônio ou sobre o preço do bem ou serviço oferecido. 

Para Rodrigues (2014), o agronegócio tem suas particularidades 

próprias, uma vez que a produção é realizada neste setor, tanto por um grande 

número de pessoas físicas (produtor rural), principalmente no segmento da 

agropecuária, como também por pessoas jurídicas (mais predominante na 
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agroindústria). Dessa forma, a escrituração e a contabilização das atividades 

na agropecuária e na agroindústria se tornam onerosas, uma vez que, em se 

tratando da pessoa física, o custo de se manter essa escrituração é muito alta, 

e a agroindústria ainda sofre com escassez de mão de obra qualificada. Ainda, 

a falta de informação comum entre empreendedores rurais que atuam como 

pessoa física, faz com que estes deixem de se beneficiar de direitos, como os 

créditos tributários, em especial o ICMS. 

 
 

2.4 Estudos sobre tributação no agronegócio 

 

 

Nesta seção da revisão de literatura, busca-se apresentar estudos com 

diferentes abordagens desenvolvidos por economistas, advogados 

especialistas do direito econômico e comercial, tributaristas e pesquisadores, 

algumas mais teóricas, e outras mais aplicadas, utilizadas para estudar a 

relevância da tributação no agronegócio e o impacto dessa tributação nos 

custos agroindustriais. 

 Passos e Sticca (2006), em estudo desenvolvido sobre a tributação no 

agronegócio, procuraram analisar dentro do contexto do sistema tributário, 

como os tributos incidentes no setor agrícola brasileiro impactam o setor 

positivamente e negativamente. Procuraram também mostrar que a União e o 

Estado buscam reduzir tributos incidentes sobre a produção de bens que 

compõem a cesta básica e mercadorias destinadas à exportação. Os autores 

utilizam como metodologia, revisão bibliográfica e análise da legislação 

tributária federal e estadual.  Como resultados, apresentam e discutem quais 

os principais tributos incidentes na cadeia produtiva do agronegócio no que 

tange alguns produtos agrícolas.    

Outro estudo sobre tributos incidentes no agronegócio foi realizado por 

Carvalho; Lima e Thomé (2015). Os autores desenvolvem uma análise da 

complexa estrutura tributária brasileira no agronegócio e sua incidência nas 

atividades produtivas do setor. O estudo teve como objetivo principal classificar 

os tributos como custos de produção ou custos de transação e suas análises 

sugerem que, através dessa pesquisa, possam entender melhor o processo de 
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gestão das empresas. A metodologia aplicada usou a abordagem proposta 

pela Nova Economia Institucional e pela Economia dos Custos de Transação.  

 Outra abordagem que merece destaque foi o trabalho de pesquisa feito 

por Bruch e Fensterseifer (2005), que analisa a tributação incidente na cadeia 

produtiva do vinho brasileiro. Apesar de focar em apenas um produto 

específico do agronegócio, o estudo teve como base o sistema tributário 

brasileiro, ou seja, sua compreensão no que tange a formação dos custos, dos 

preços de vendas e dos lucros. Os autores verificaram quais tributos são 

incidentes na cadeia do produto em questão e qual a porcentagem que estes 

tributos representam no preço do bem que chega ao consumidor final. 

 A metodologia baseou-se na análise da tributação brasileira e sua base 

legal através da legislação tributária, bem como na coleta de dados junto às 

empresas e entidades representativas da cadeia produtiva do vinho, Bruch e 

Fensterseifer (2005), consideraram os seguintes elos para incidência da 

tributação:a) Produtor Rural, sobre o qual (incidem o Imposto de Renda da 

Pessoa Física (IRRF), FUNRURAL e Imposto Territorial Rural (ITR); b) 

Indústria (sobre a qual incidem o Imposto de Importação (II), IPI, ICMS, PIS, 

COFINS, IR, CSLL, INSS trabalhador, INSS empregador, SESI, SENAI, 

SEBRAE, Salário Educação, SAT, IPTU ou ITR, CPMF e ISSQN; c) 

Distribuição, sobre a qual incidem o ICMS, PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS 

trabalhador, INSS empregador, SESC, SENAC, SEBRAE, Salário Educação, 

SAT, IPTU, CPMF e ISSQN; d) Varejo, sobre o qual incidem o ICMS, PIS, 

COFINS, IR, CSLL, INSS trabalhador, INSS empregador, SESC, SENAC, 

SEBRAE, Salário Educação, SAT, IPTU, CPMF e ISSQN. 

 Os autores apuraram o custo sobre todos os elos da cadeia produtiva do 

vinho brasileiro, considerando a Indústria, do Distribuidor e do Varejo.  Foram 

identificados os percentuais dos tributos incidentes sobre o valor final de venda 

ao consumidor, segundo a destinação do produto e a forma de apuração dos 

tributos.  

A Tabela 1 ilustra os tributos incidentes sobre cada elo da cadeia 

produtiva segundo o estudo de Bruch e Fensterseifer (2005). 
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Tabela1 – Tributos incidentes em cada elo da cadeia produtiva.  

ELO 
PRODUTOR 

RURAL INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO VAREJO 

  FUNRURAL ICMS ICMS ICMS 

  IR IPI IPI IPI 

  ITR PIS PIS PIS 

  
 

COFINS COFINS COFINS 

  
 

FUNRURAL FUNRURAL FUNRURAL 

  
 

CPMF CPMF CPMF 

  
 

ISSQN ISSQN ISSQN 

  
 

INSS trabalhador INSS trabalhador INSS trabalhador 

  
 

INSS empregador INSS empregador INSS empregador 

  
 

SESI SESI SESI 

  
 

SENAI SENAI SENAI 

  
 

SEBRAE SEBRAE SEBRAE 

  
 

SAT SAT SAT 

  
 

Salário Educação Salário Educação Salário Educação 

  
 

ITR ITR ITR 

  
 

IPTU IPTU IPTU 

  
 

Imposto de Renda Imposto de Renda Imposto de Renda 

  
 

CSLL CSLL CSLL 
 Fonte: Bruch e Fensterseifer (2005). 

 

A Tabela 2 apresenta os níveis de tributos identificados por Bruch e 

Fensterseifer (2005) para a cadeia do vinho. 

 

Tabela 2 – Porcentagem (%) da tributação incidente sobre o valor de uma garrafa de 

vinho oferecida ao consumidor final. 

 

Forma de apuração dos tributos Lucro Real Lucro Presumido 

Destinação do produto RS SP RS SP 

Vinho de Mesa 36,46% 44,30% 38,62% 47,20% 

Vinho Fino 37,04% 45,09% 39,34% 47,93% 

Vinho Espumante 38,15% 46,63% 47,59% 56,18% 
Fonte: Bruch e Fensterseifer (2005). 

 

 

 Outro estudo relevante foi desenvolvido por Silva e Silva (2014), por 

meio de uma pesquisa comparativa da carga tributária do produtor rural pessoa 

física, com o produtor rural pessoa jurídica na atividade de venda de pinto de 

um dia. Utilizou-se como metodologia um estudo de caso e a revisão 
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bibliográfica da legislação tributária e de artigos já publicados. Como resultado 

da pesquisa, os autores propiciaram um melhor entendimento da tributação no 

agronegócio (pessoa física e pessoa jurídica), como também demonstraram os 

tributos incidentes na atividade estudada e suas diferenças tributárias quando 

se tratam de produtor rural pessoa física e produtor rural pessoa jurídica. Os 

autores concluem que a tributação do produtor rural pessoa jurídica é de 

aproximadamente 8,60% superior ao produtor rural pessoa física, sendo 2,5% 

no IRPJ; 9,0% na Contribuição Social e 2,10% no FUNRURAL. Concluiem que 

o custo tributário é mais elevado para o produtor rural pessoa jurídica. 

 Já Elali (2007) procurou mostrar a relação entre os incentivos fiscais e a 

neutralidade da tributação com vistas ao desenvolvimento econômico nacional, 

levando em consideração a redução das desigualdades regionais e sociais.  

 Os estudos aqui identificados que abordam questões relacionadas à  

tributação no agronegócio, mostram diferentes estratégias ou abordagens 

assumidas pelos pesquisadores na tentativa de demonstrar os reflexos dos 

tributos na agricultura brasileira, o quanto os tributos impactam nos custos de 

produção e de transação, a comparação da carga tributária do produtor rural, 

com o produtor pessoa jurídica, como também os impactos dos tributos nos 

custos e na formação de preços em algumas cadeias produtivas do 

agronegócio. 

 Feitas essas considerações, o presente estudo contribui com essa 

literatura a partir da identificação e sistematização dos tributos que são mais 

relevantes ao longo da cadeia produtiva do agronegócio, bem como das 

isenções fiscais existentes no setor. Ainda, diferente dos estudos citados, 

desenvolve-se também um exercício de simulação quantitativa para avaliar os 

impactos dos impostos e isenções sobre o agronegócio e sobre a economia 

brasileira. 
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3. METODOLOGIA 

 
 
 O presente estudo busca identificar e analisar os principais tributos 

incidentes na cadeia produtiva do agronegócio (setor agrícola, pecuária e 

agroindústria), visando demonstrar quais os principais tributos incidentes nas 

cadeias agropecuárias e agroindustriais. Para tal, utilizam-se de investigação e 

revisão de documentos e materiais, como Leis, Decretos, Instruções 

Normativas, Atos Declaratórios, Portarias, Normas e Índices Econômicos. 

Busca-se na Legislação Tributária embasamento legal (fiscal e tributário) para 

identificar não somente a tributação, mas também as isenções fiscais dadas 

pelo Governo ao setor do agronegócio. 

A análise documental permite também analisar para quais produtos do 

setor do agronegócio o governo concede benefícios em relação à questão 

tributária. Os mecanismos da legislação tributária que o governo pode utilizar 

para tal incluem: isenção fiscal ou tributária4, redução de alíquota ou alíquota 

zero5, parcial ou até eliminação total para determinados insumos ou produtos, 

imunidade tributária6, não incidência7, diferimento do ICMS8, diferencial de 

                                                           
4 Isenção Fiscal ou Tributária é quando a obrigação tributária surge, mas a lei dispensa o 
pagamento do tributo. Segundo o artigo 175, inciso I, da Lei n. 5.172 de 1996, a isenção é um 
caso de dispensa do crédito tributário. 
 
5 Redução de Alíquota ou Alíquota Zero, é a expressão utilizada pela Administração 
Tributária, que concede ao contribuinte situação de não-pagamento, semelhante à isenção, 
porém, sem obediência  ao princípio da legalidade, que exige que não haja tributação em dois 
casos: imunidade ou isenção. Só poderá ser concedida por Lei, é uma espécie de não-
tributação. 
 
6 Imunidade Tributária ocorre quando a Constituição, ao realizar a repartição de competência, 
coloca fora do campo tributário, certos bens, pessoas, patrimônios ou serviços. Na imunidade, 
como também na não incidência tributária, não há fato gerador, pois a Constituição não 
permite. 
 
7 Não-Incidência Tributária corresponde aos fatos e atos que não estão constantes na lei para 
dar nascimento à obrigação tributária, ou seja, não há sequer fato gerador que possa ser 
assinalado.  
 
8 Diferimento do ICMS ocorre quando o lançamento e/ou pagamento do imposto incidente 
sobre determinada operação ou prestação são transferidos para uma etapa posterior de 
comercialização, industrialização, prestação, uso ou consumo. 
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alíquota9, redução de base de cálculo10 (para efeitos do cálculo do imposto), e 

crédito presumido11. 

 Foi realizado um levantamento da estrutura da tributação brasileira, em 

especial, incidente sobre o agronegócio, identificando cada tributo da cadeia 

produtiva, e sua forma de incidência, atuação e suas características dentro do 

setor agro, levando em consideração os principais tributos dentro da esfera 

municipal (ISS ou ISSQN), estadual (ICMS) e federal (IPI, PIS, COFINS, IRPJ, 

CSLL, IRPF e ITR). 

Após a identificação e revisão dos tributos e isenções incidentes sobre a 

agropecuária e a agroindústria, utiliza-se um modelo econômico de simulação, 

da classe dos modelos de equilíbrio geral computável, para avaliar como 

mudanças hipotéticas na estrutura tributária que incide sobre o agronegócio 

impactariam a economia. Os exercícios de simulação permitem inferir como a 

tributação e as isenções existentes afetam o crescimento do setor e do país. A 

próxima seção desta metodologia dedica-se a detalhar o modelo de simulação 

empregado. 

Por fim, além da revisão de documentos, foram realizadas duas 

entrevistas com profissionais especializados em Direito Comercial e do 

Agronegócio, e Direito Econômico e Tributário, como forma de confirmar ou 

contrapor as informações levantadas e as simulações realizadas. Ainda, essas 

entrevistas permitem coletar as percepções e impressões sobre a importância 

da tributação e das isenções fiscais presentes no agronegócio brasileiro para o 

desenvolvimento desse setor e da economia como um todo.   

 
 
 
 
 

                                                           
9 Diferencial de Alíquota, também conhecido como DIFAL, é a diferença entre a alíquota 
interna (dentro do estado), e a alíquota interestadual (fora do estado) do ICMS.  
 
10 Redução da Base de Cálculo é uma regra de diminuição da tributação que beneficia a 
operação e prestações específicas, reduzindo em determinado percentual o valor que servirá 
para a base de cálculo do ICMS, previsto no artigo 51, do anexo II do Regulamento do ICMS 
(RICMS/2000).  
 
11 Crédito Presumido consiste na constituição, fictícia, de um crédito baseado em um 
determinado percentual (alíquota) sobre o valor do imposto apurado na saída da operação 
(débito do ICMS). 
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3.1 Modelo de Simulação  
 
 

Para investigar como os tributos e isenções tributarias nos setores 

agropecuários e agroindustriais influenciam a economia, utilizou-se um modelo 

de equilíbrio geral computável, conhecido como PAEG (TEIXEIRA, PEREIRA e 

GURGEL, 2013). 

Essa classe de modelo econômico aplicado representa 

matematicamente o funcionamento de uma economia por meio de equações de 

comportamento dos agentes econômicos nos diversos mercados de bens, 

serviços e fatores de produção. Dessa forma, captam as relações entre os 

agentes econômicos e examinam os efeitos diretos e indiretos de alterações 

em choques exógenos, como mudanças em alíquotas de impostos e alterações 

de natureza tecnológica. Shoven e Whalley (1998) apresentam discussões 

mais detalhadas a respeito de modelos aplicados de equilíbrio geral. 

O modelo PAEG combina a base de dados econômicos de matrizes de 

insumo produto do modelo conhecido como GTAP (HERTEL, 1997), com 

matrizes inter-regionais para as cinco macrorregiões brasileiras. O modelo é 

elaborado como um problema de complementaridade não-linear, em 

linguagem de programação GAMS (General Algebraic Modeling System, 

Brooke et al., 1998). No código do modelo do PAEG, utiliza-se a versão 9 da 

base de dados do GTAP, que representa a economia mundial para o ano de 

2011. 

O modelo é estático, multirregional e multissetorial. Nesse sentido, 

representa a produção e a distribuição de bens e serviços na economia 

mundial. Cada região é representada por uma estrutura de demanda final, 

composta por despesas públicas e privadas com bens e serviços. O modelo 

baseia-se no comportamento otimizador, no qual os consumidores buscam a 

maximação do seu bem-estar sujeitos à restrição orçamentária, considerando 

fixos os níveis de investimento e a produção do setor público. Os setores 

produtivos combinam insumos intermediários e fatores primários de produção 

(capital e trabalho), com vistas à minimizar os custos, dada a tecnologia. A 

base de dados inclui os fluxos bilaterais de comércio entre países e regiões, 

bem como os custos de transporte, tarifas de importação e impostos (ou 

subsídios) às exportações. 
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 A Tabela 3 descreve os índices de conjuntos representados no modelo. 

 

Tabela 3 – Índices de conjuntos da base de dados 

 i, j Setores e bens 
    r, s Países e regiões 
    f ϵ m Fatores de produção com livre mobilidade dentro de uma dada 

região: trabalho qualificado, trabalho não qualificado e capital 

f ϵ s Fatores de produção fixos: terra e outros recursos naturais 

Fonte: Rutherford (2005), elaboração própria. 
     

 A Figura 1 apresenta a estrutura geral do modelo PAEG. Os símbolos 

apresentados correspondem às variáveis do modelo econômico; Yir, a 

produção do bem i, na região r; Cr, Ir e Gr, respectivamente, o consumo 

privado, o investimento e o consumo público; Mjr, as importações do bem j pela 

região r; HHr, o agente consumidor representativo (ou domicílio); e GOVTr, o 

setor público ou governo; FTsr uma atividade por meio da qual fatores de 

produção específicos são alocados para setores particulares. 

 

 
Figura 1 - Fluxos no GTAPinGAMS6 para uma região “r”. 
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Fonte: Rutherford (2005). 
Na Figura 1, fluxos nos mercados de fatores e de bens são 

representados por linhas sólidas ou pontilhadas de forma irregular, enquanto os 

pagamentos de impostos são apresentados pela linha pontilhada regular. 

Mercados de bens domésticos e importados são apresentados em linhas 

verticais, no lado direito da figura. A produção doméstica (vomir) é distribuída 

entre exportações (vxmdirs), serviços de transporte internacional (vstir), 

demanda intermediária (vdfmijr), consumo privado (vdpmir), investimento (vdimir) 

e consumo do governo (vdgmir). O agregado de bens importados, representado 

por vimir, é utilizado no consumo intermediário (vifmjir), no consumo privado 

(vipmir) e no consumo do governo (vigmir). Os insumos à produção de Yir 

incluem insumos intermediários (domésticos e importados), fatores de 

produção (vfmfir) e consumo do agente público (vigmir).  

A identidade contábil na base de dados é representada pelas matrizes 

de contabilidade social para cada região do modelo. O modelo é composto por 

equações que asseguram as identidades contábeis comuns da economia. A 

produção doméstica é distribuída entre exportações, consumo primado, 

consumo do governo, demanda intermediária, investimentos e serviços de 

transportes internacionais. Os bens importados podem ser consumidos tanto 

na produção de outros itens, como insumo intermediário, quanto pelo governo 

ou pelos agentes privados (famílias e firmas). Entre os insumos utilizados pela 

região r na produção dos i bens (Yir), estão os insumos intermediários 

(domésticos e importados),  fatores móveis e fatores de mobilidade limitada 

(como terra e recursos naturais), sendo que os rendimentos destes são 

acumulados pelas famílias. O equilíbrio no mercado de fatores é dado pela 

identidade que relaciona o pagamento dos fatores com a renda dos mesmos. 

Na Figura 1, as rendas e transferências são indicadas pelas linhas 

pontilhadas, e os fluxos representados com a letra R correspondem às receitas 

fiscais. Esse fluxo consiste em impostos que recaem sobre as exportações e 

produção (RY
ir) sobre consumo (RC

r) sobre a demanda do governo (RG
r) e 

sobre as importações. Por fim, a restrição orçamentária das famílias, associa a 

renda dos fatores líquida de impostos aos gastos com consumo e investimento 

privado.  
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As identidades contábeis descritas acima representam duas das 

condições de equilíbrio necessárias em um modelo EGC, a de igualdade entre 

a oferta e a demanda em todos os mercados (de bens e fatores) e a de balanço 

da renda dos agentes econômicos, em que renda líquida é igual às despesas 

líquidas. A terceira condição de equilíbrio é de que o lucro econômico seja igual 

a zero em todas as atividades, o que reflete as hipóteses de competição 

perfeita e retornos constantes à escala. 

As hipóteses de comportamento dos agentes são baseadas na teoria 

microeconômica. Os setores produtivos procuram minimizar seus custos 

sujeitos às restrições tecnológicas. A produção é caracterizada pela escolha de 

insumos a partir da minimização de custos unitários, considerando na 

tecnologia de produção que os insumos intermediários são complementos 

perfeitos em conjunto com um agregado de fatores primários de produção 

(capital, trabalho qualificado, trabalho não qualificado, terra e recursos naturais 

fósseis). Os fatores primários, por sua vez, são combinados a partir de uma 

função de elasticidade de substituição constante (CES), cuja elasticidade de 

substituição é tomada da base de dados do modelo GTAP (NARAYANAN et 

al., 2012). Ainda, cada insumo intermediário na função Leontief é uma 

combinação entre uma parcela doméstica e importada do mesmo bem j, 

combinadas a partir de uma função CES. Maiores detalhes sobre o modelo 

estão disponíveis em Teixeira, Pereira e Gurgel (2013). 
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As regiões e setores representados no PAEG são apresentados na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4: Agregação de regiões e setores no Paeg 

Regiões Atividades e Produtos 

1- Brasil-região Norte (NOR) 1- Rice (pdr)  
2- Brasil-região Nordeste (NDE) 2- Grãos (gro) 
3- Brasil-região Centro-oeste (COE) 3- Soja e outras oleaginosas (osd)    
4- Brasil-região Sudeste (SDE) 4- Cana-de-açúcar, beterraba, ind. açúcar (c_b)   
5- Brasil-região Sul (SUL) 5- Carnes e animais vivos (oap) 
6- Resto do Mercosul (MER) 6- Leite e derivados (rmk) 
7- Estados Unidos (USA) 7- Outros produtos agropecuários (agr) 
8- Resto do Nafta (NAF) 
9- Resto da América (ROA) 

8- Inústria de alimentos, bebidas e tabaco. (foo) 

10- União Européia 25 (EUR) 
11- China (CHN) 

9- Indústria têxtil (tex) 

12 – Resto do Mundo (ROW) 10- Vestuário e calçados (wap) 

 11- madeira e mobiliário (lum) 
 12 - Papel, celulose e ind. gráfica (ppp) 
 13 - Químicos, ind. borracha e plásticos (crp) 

 
14 – Outros Manufaturados (man) 
15 - SIUP e com.(siu) 

 

16 – Construção(cns) 
17 – Comércio (trd) 
18 – Transporte (otp)  

 19 - Serviços e administração pública (ser) 

Fonte: Teixeira, Pereira e Gurgel (2013). 

 

 De forma a avaliar os impactos da estrutura tributária de impostos e 

isenções fiscais existentes para a agropecuária e a agroindústria processadora 

sobre a economia brasileira, serão simulados choques em alíquotas de 

impostos que representem alterações nessa estrutura tributária. Como o 

modelo representa, para cada transação na economia, uma alíquota efetiva de 

imposto ou subsídio que é o resultado da agregação de vários tributos e/ou 

subsídios e isenções, não é possível diferenciar qual é o tributo específico 

sendo alterado, apenas a transação sobre a qual o tributo incide. Dessa forma, 

de acordo com os resultados da primeira parte, de identificação dos tributos e 

isenções que incidem sobre a agropecuária e a agroindústria, serão escolhidos 

choques sobre essa estrutura que representem alterações capazes de capturar 

os efeitos que tal estrutura tem sobre a produção setorial e a economia 
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brasileira como um todo. Serão analisados resultados sobre o nível de 

produção dos setores, sobre variáveis macroeconômicas como o PIB do país, o 

bem-estar geral dos consumidores (consumo das famílias) e o nível de 

atividade do governo. 

 

 



37 
 

 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Tributos e impostos incidentes sobre a agricultura e a agroindústria  

 
 

A presente pesquisa tem como objetivo levantar e apresentar a 

carga tributária brasileira sobre a produção agropecuária e agroindustrial. 

Neste estudo serão expostos os principais tributos incidentes no agronegócio, 

sendo os mais relevantes em toda cadeia do setor agro, os impostos e as 

contribuições de seguridade social. Entretanto, também serão analisados os 

componentes do tributo, sendo que uma obrigação tributária é constituída de 

um fato gerador, de uma hipótese de incidências, de uma base de cálculo e 

uma alíquota. Sua tratativa engloba um sujeito ativo e um sujeito passivo. 

Além disso, há fatores que determinam condições especiais de 

cobrança de um tributo, tais como isenções, imunidades e não incidências.   

E, por fim, as características de cada tributo, pois as alíquotas dos 

tributos podem variar de acordo com o produto fabricado ou vendido, o tipo de 

atividade exercida e o tipo de tributação a que está sujeita o produtor rural e do 

agronegócio (produtor rural pessoa física, produtor rural pessoa jurídica ou a 

agroindústria). Assim, serão analisadas algumas características sobre a forma 

de variação da alíquota segundo o produto, a forma de tributação da pessoa 

jurídica, o tipo de atividade exercida, a cumulatividade e a não cumulatividade 

dos tributos.  

  

 

4.1.1 Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 

 

O imposto de renda é um tributo de competência da União, devendo 

ser utilizado como meio hábil a promover a adequada redistribuição de renda, é 

também considerado a principal fonte de receita tributária da União, quanto aos 

tributos, possuindo nítida função fiscal, conforme a Constituição Federal de 

1988 (CF/88) (BRASIL, 1988a): 
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Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
[...] 
III – renda e proventos de qualquer natureza; (BRAZIL, 1988a, p. 61) 

 

 A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é também um tributo 

de competência da União, e seus recursos são destinados ao financiamento da 

seguridade social. De acordo com Harada (2016), a CSLL é gravame que 

incide sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, ou seja, nos termos da 

Constituição, a contribuição social sobre o lucro, destina-se ao financiamento 

da seguridade social.  

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) está prevista nos 

Arts. 195, I, “c”, CF/88 (BRASIL, 1988a):  

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
[...] 
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na 
forma da lei, incidentes sobre:  
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício;  
b) a receita ou o faturamento;  
c) o lucro;  
(BRASIL, 1988a, p.73) 

  

E nas Leis 7.689/88 (BRASIL, 1988b) e 9.249/95 (BRASIL, 1995):  

 

Lei 7.689/88 – Art. 1º - Fica instituída a contribuição social sobre o 

lucro das pessoas jurídicas, destinada ao financiamento da 
seguridade social. 

(BRASIL, 1988b) 
 

Lei 9.249/95 – Art. 3º - A alíquota de imposto de renda das pessoas 

jurídicas é de quinze por cento. 

(BRASIL, 1995) 
 

 

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) tem seu regulamento no 

Decreto 3.000 (BRASIL, 1999), entretanto a Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) foi instituída pela Lei 7.689 (BRASIL, 1988b).  
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Ambos possuem o mesmo sistema de tributação, e são atribuídos á 

pessoa jurídica, inclusive na atividade rural, sendo aplicável a todas as pessoas 

jurídicas (agrícola, pecuária, agropecuária e agroindústria), sem distinção, 

inclusive sujeitando-se ao adicional do Imposto de Renda à alíquota de 10% 

(dez por cento), que ocorre quando a parcela do lucro presumido ou real, 

exceder o valor da multiplicação de vinte mil reais mensais, ou sessenta mil 

reais trimestrais, e estarão sujeitos a essa incidência, conforme o Decreto 

3.000 (BRASIL, 1999), atualizado pela Instrução Normativa SRF n. 257 

(BRASIL, 2002). 

A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto 

à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o lucro real, apurado em 

conformidade com a Lei n. 9.249 (BRASIL, 1995), conforme o Regulamento do 

Imposto de Renda (RIR/99), previsto no Decreto 3.000 (BRASIL, 1999). 

Inclusive o disposto neste item também se aplica à pessoa jurídica que explore 

atividade rural, conforme previsto no artigo 3º da Lei n. 9.249 (BRASIL, 1995). 

 Entretanto, a parcela do lucro real (base de cálculo do imposto), que 

exceder ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

pelo número de meses do respectivo período de apuração, estará sujeita ao 

adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento), conforme o artigo 542 

do Decreto 3.000 do Regulamento do Imposto de Renda (BRASIL, 1999).   

 Segundo Passos e Sticca, (2006), tais tributos como o Imposto de 

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), e a Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), são incidentes sobre o lucro líquido ajustado, por adições e 

exclusões, temporárias e permanentes, previstas em lei.  

 Ambos também são considerados tributos diretos de competência da 

esfera federal, e atingem as riquezas que a empresa produz de acordo com 

sua capacidade contributiva, regulamentado pelo Decreto 3.000 (BRASIL, 

1999), previsto no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).  

 Para a atividade rural, alguns agentes (pessoa física ou produtor rural), 

ainda que sem personalidade jurídica (não sociedade para fins comerciais), são 

considerados pelo Fisco como pessoa jurídica para fins de tributação do IRPJ. 

Exemplos disso são os condomínios e consórcios rurais, formados por dois ou 

mais produtores rurais, discutido por Marion (2003): 
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As empresas rurais são aquelas que exploram a capacidade 
produtiva do solo através do cultivo da terra, da criação de animais e 
da transformação de determinados produtos agrícolas e pecuários. 
(MARION, 2003, p.22)  

 

O condomínio rural é uma forma de organização da atividade rural em 

que proprietários de terras, pessoas físicas, unem-se para trabalharem juntos, 

com a finalidade de reduzir custos, otimizar suas atividades, partilhando riscos 

e lucros em comum. 

 A apuração das receitas e despesas, diferentemente de como ocorre na 

pessoa física, segue o regime contábil de competência, tanto no Lucro real 

como no Lucro presumido, e a pessoa jurídica, qualquer que seja o seu objeto 

(atividade), pagará o imposto à alíquota de 15% sobre o lucro real, presumido 

ou arbitrado, apurado em conformidade com o artigo 3º da Lei n. 9.249  

(BRASIL, 1995), com alterações dada pelo Decreto n. 3.000 (BRASIL, 1999), 

previsto no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), acrescido, se o caso 

do adicional de 10% sobre o excedente.   

 De acordo com o artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º da Lei n. 9.430 (BRASIL, 

1996), com alterações dada conforme artigo 220, artigo 221 e artigo 222 do 

Decreto n. 3.000 (BRASIL, 1999), previsto no Regulamento do Imposto de 

Renda (RIR/99), a escolha ou definição do regime de apuração das receitas 

(lucro real ou presumido), será feita no momento da opção, com o pagamento 

da primeira parcela do IRPJ, e essa escolha valerá por todo o ano calendário, 

só podendo fazer alteração de regime de tributação no ano seguinte. 

 Existem casos específicos de empresa que não tem mais essa opção de 

escolha pelo regime de tributação (real ou presumido), pois as empresas que 

no ano-calendário anterior obtiveram receita anual acima de R$ 78 milhões são 

obrigadas a apurar seus tributos pelo regime do lucro real, conforme redação 

dada pela Lei n. 12.814 (BRASIL, 2013). 

 Há exceções também para alguns ramos de atividade tais como: 

bancos, seguradoras, factoring, e para todas as empresas de sociedade 

anônima, as chamadas S/A, que consta previsto no artigo 14, Incisos II, III e IV 

da Lei n. 9.718 (BRASIL, 1998), Inciso V do artigo 14, conforme redação dada 

no artigo 2º da Lei 9.430 (BRASIL, 1996), Inciso VI do artigo 14, e Inciso VII do 
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artigo 14, incluído pela Lei n. 12.249 (BRASIL, 2010), que destacam quando se 

exploram as atividades de securitização de créditos do agronegócio.  

 As regras de apuração para as empresas optantes pelo Lucro Real se 

darão por período trimestral ou anual, devendo a empresa pagar seu IRPJ 

mensalmente por estimativa ou trimestralmente conforme balancete contábil 

(receitas – custos e despesas operacionais) à alíquota de 15%, e incidirá o 

adicional de 10% sobre o excedente de R$ 20.000,00 mensal, ou R$ 60.000,00 

trimestral, conforme artigos 220, 221 e 222 do Decreto 3.000 (BRASIL, 1999). 

 Por sua vez, pelas regras de apuração do IRPJ para o Lucro Presumido, 

sua base de cálculo é presumida a partir de aplicações de percentuais sobre a 

receita bruta, definidos de acordo com o ramo de atividade, regulamentado 

pelos artigos 516 a 528 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n. 

3.000 (BRASIL, 1999). 

 Para a atividade rural, a regra é a aplicação de 8% sobre a receita bruta 

do mês, podendo ser aplicada no trimestre, sem deduções ou compensações 

fiscais. As exceções do setor agro estão definidas no art. 519 do Regulamento 

do Imposto de Renda, Decreto 3.000 (BRASIL, 1999), sendo os percentuais de 

16% sobre a receita bruta sobre transportes, e 32% para demais serviços 

(prestação de serviços). 

 

 Empresa Agroindustrial (lucro presumido) 

 

 Apuração Trimestral do IRPJ pelo regime cumulativo  

 Faturamento do Trimestre: R$ 2.000.000,00 

 

 Cálculo do IRPJ 

A alíquota do IR (15%) sobre a base de cálculo  

(base de cálculo é a presunção de 8% sobre a Receita Bruta) 

R$ 2.000.000,00(faturamento) x 8% (presunção) = R$ 160.000,00 

 R$ 160.000,00 (base de cálculo) x 15% (alíquota do IR) = R$ 24.000,00 

 Imposto de Renda Lucro Presumido = R$ 24.000,00 (IR) 

 

 Cálculo do Adicional (10%) 

 R$ 160.000,00 – R$ 60.000,00 = R$ 100.000,00 x 10% = 10.000,00 

 Adicional do Imposto de Renda = R$ 10.000,00 

 Total  = R$ 24.000,00(IR) + R$ 10.000,00(adicional) = R$ 34.000,00 
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IRPJ à pagar = R$ 34.000,00 

Na forma do artigo 542 e 543 do Regulamento do Imposto de Renda, a parcela do lucro 

presumido ou real que exceder o valor da multiplicação de vinte mil reais pelo número 

de meses do respectivo período de apuração, ficará sujeita à incidência do adicional do 

imposto de renda à alíquota de 10%. 

 

Empresa Agroindustrial (lucro real) 

 

 Apuração Trimestral do IRPJ pelo regime não cumulativo  

 Faturamento do Trimestre: R$ 2.000.000,00 

 

 Cálculo do IRPJ 

 A alíquota do IR (15%) sobre a base de cálculo  

(base de cálculo é o faturamento bruto menos as deduções legais) 

 R$ 2.000.000,00(faturamento) – R$ 1.840.000,00(deduções legais) = R$ 160.000,00 

 R$ 160.000,00 (base de cálculo) x 15% (alíquota do IR) = R$ 24.000,00 

 Imposto de Renda  Lucro Presumido = R$ 24.000,00 (IR) 

 

 Cálculo do Adicional (10%) 

 R$ 160.000,00 – R$ 60.000,00 = R$ 100.000,00 x 10% = 10.000,00 

 Adicional do Imposto de Renda = R$ 10.000,00 

 Total  = R$ 24.000,00(IR) + R$ 10.000,00(adicional) = R$ 34.000,00 

  

IRPJ à pagar = R$ 34.000,00 

Na forma do artigo 542 e 543 do Regulamento do Imposto de Renda, a parcela do lucro 

presumido ou real que exceder o valor da multiplicação de vinte mil reais pelo número 

de meses do respectivo período de apuração, ficará sujeita à incidência do adicional do 

imposto de renda à alíquota de 10%. 

   

Quando o contribuinte (pessoa jurídica) faz a opção pelo regime de 

apuração do IRPJ (lucro real ou presumido), essa decisão automaticamente é 

acompanhada no sistema da CSLL, ou seja, o recolhimento da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) será de acordo com o regime de 

tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). 

Entretanto determina o artigo 516 do Regulamento do Imposto de Renda 

(RIR/99), parágrafo 1º do Decreto 3.000 (BRASIL, 1999) que a opção pela 
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tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, será definitiva em 

relação a todo o ano calendário, conforme determina o artigo 13, parágrafo 1º 

da Lei n. 9.718 (BRASIL, 1998). 

 Sendo a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, a CSLL será tributada 

pela alíquota de 9% sobre seu lucro líquido. Optando pelo lucro presumido, a 

alíquota de 9% incidirá sobre a base de cálculo presumida de 12% ou de 32% 

sobre a receita bruta.   

A incidência da CSLL na atividade rural, é muito semelhante à do IRPJ, 

em relação às previsões legais de adições e exclusões do lucro líquido, e seu 

recolhimento poderá ser feito com base no resultado anual ajustado (CSLL 

anual), devendo pagar o imposto mensalmente sobre a base estimada, ou 

sobre o resultado ajustado, presumido ou arbitrado (CSLL trimestral), sem 

estimativas, conforme determina o Decreto 3.000 (BRASIL, 1999), atualizado 

pela Instrução Normativa SRF n. 257 (BRASIL, 2002). 

 Para se calcular o tributo, primeiramente precisa-se encontrar a base de 

cálculo, que será o resultado presumido ou arbitrado, obtido através da 

seguinte forma: 

 

1) percentual da receita bruta auferida no trimestre, excluídas as vendas 

canceladas, as devoluções de vendas, os descontos incondicionais concedidos 

e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador dos 

quais o vendedor dos bens ou prestador de serviços seja mero depositário, 

correspondente a:  

 

 a) 12% (doze por cento), para as pessoas jurídicas em geral, inclusive 

para às atividades agropecuária e da agroindústria, conforme artigo 22 da Lei 

n. 10.684 (BRASIL, 2003); 

 

 b) 32% (trinta e dois por cento), para as pessoas jurídicas que 

desenvolvam as atividades de prestação de serviços em geral, exceto de 

alguns tipos de serviços de acordo com o artigo 22 da Lei n. 10.684 (BRASIL, 

2003). 
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 Empresa Agroindustrial (Lucro Presumido) 

 

 Apuração Trimestral da CSLL pelo regime cumulativo  

 Faturamento do Trimestre: R$ 2.000.000,00 

 

 Cálculo do CSLL 

A alíquota da CSLL (9%) sobre a base de cálculo  

(base de cálculo é a presunção de 12% sobre a Receita Bruta) 

R$ 2.000.000,00(faturamento) x 12% (presunção) = R$ 240.000,00 

 R$ 240.000,00 (base de cálculo) x 9% (alíquota do IR) = R$ 21.600,00 

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido = R$ 21.600,00  

  

CSLL à pagar = R$ 21.600,00 

 

Empresa Agroindustrial (Lucro Real) 

 

 Apuração Trimestral da CSLL pelo regime não cumulativo  

 Faturamento do Trimestre: R$ 2.000.000,00 

 

 Cálculo do CSLL 

A alíquota da CSLL (9%) sobre a base de cálculo  

(base de cálculo é a presunção de 12% sobre a Receita Bruta) 

R$ 2.000.000,00(faturamento) x 12% (presunção) = R$ 240.000,00 

 R$ 240.000,00 (base de cálculo) x 9% (alíquota do IR) = R$ 21.600,00 

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido = R$ 21.600,00  

  

CSLL a pagar = R$ 21.600,00 

 

4.1.2 Contribuição para Programas de Integração Social (PIS) e 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

 

A contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e a Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins), são considerados tributos da 

esfera federal, regulamentados pelas Leis 10.637 (BRASIL, 2002) e conforme a 

Lei n. 10.833 (BRASIL, 2003). 
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Tributos federais incidentes sobre o faturamento mensal ou receita bruta 

mensal das pessoas jurídicas, também são considerados tributos diretos 

devidos pela empresa agrícola ou agroindustrial, regulamentados pela mesma 

lei. Analisando esse conceito, os contribuintes do PIS e da Cofins são as 

pessoas jurídicas de direito privado, e as que lhes são equiparadas a pessoa 

jurídica.  

Esses faturamentos ou receitas são compreendidos como a totalidade 

do faturamento auferido, sejam essas, receitas operacionais, as quais estão 

diretamente ligadas à atividade da empresa, como por exemplo, a venda de 

carnes por um frigorífico; como também alguns tipos de receitas consideradas 

não operacionais, ou seja, não ligada diretamente ao negócio ou à atividade da 

empresa, por exemplo, receitas de aluguel ou receitas financeiras. Nesse caso, 

um exemplo seria as receitas financeiras, obtidas através de algum tipo de 

aplicação financeira por esse mesmo frigorífico, ou receitas com a locação de 

um galpão desativado por esse frigorífico.  

Segundo Bacha (2014), a cobrança do PIS e da Cofins abrange também 

as empresas privadas, públicas, as sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias. 

A Cofins foi instituída pela Lei Complementar nº 70 de 30/12/1991, 

posteriormente modificada e atualizada, sendo regida atualmente pelas Leis 

9.718/98, 10.833/03, 10.865/04 e algumas alterações complementares 

subseqëntes. As contribuições para o PIS/PASEP foram instituídas nos termos 

das Leis Complementares nº 7, de dezembro de 1970, e nº 8, de 03 de 

dezembro de 1970, sendo a mesma alterada pela atual em vigor Lei nº 10.637, 

de 30 de dezembro de 2002. 

A alíquota para a Cofins é de 3% sobre a receita bruta, para as 

empresas que optarem pela modalidade de tributação do lucro presumido, 

sendo este, cumulativo. 

O regime cumulativo ou incidência cumulativa, significa que a base de 

cálculo para COFINS é a receita bruta, assim entendida a totalidade das 

receitas obtidas independentemente da atividade ou classificação contábil 

adotada para as receitas. 

De uma forma mais simplificada, significa que no regime cumulativo, é 

quando uma empresa é optante pelo lucro presumido, e nesse caso não há 
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compensação de valores de impostos já pagos em alguma etapa do processo 

anterior de industrialização ou comercialização, ou seja, não há crédito algum 

para dedução da base de cálculo desse imposto. 

 

Apuração COFINS pelo Regime Cumulativo (Lucro Presumido) 

Empresa Agroindustrial com faturamento no mês 01/2017. 

R$ 500.000,00 (faturamento) x 3% (alíquota) = 15.000,00 (imposto) 

COFINS à recolher : R$ 15.000,00 (Darf à pagar a Receita Federal) 

 

Para as empresas que tiverem como opção tributária o lucro real, sendo 

este não-cumulativo, pagarão esse tributo com a alíquota de 7,6% sobre a 

base de cálculo, que será composta pelo total da receita bruta, menos os 

créditos incidentes nas compras de insumos, matéria-prima, material de 

embalagens, serviços, depreciação, energia, aluguéis, fretes, entre outros 

previstos na legislação. 

De forma mais simplificada, significa que no regime não cumulativo ou 

incidência não cumulativa, as alíquotas para essas empresas que optaram pelo 

regime de apuração do lucro real, serão mais altas (7,6%) e também incidirá 

sobre o faturamento bruto ou sobre o total da receita bruta, porém, poderão se 

beneficiar com créditos de impostos já pagos em etapas anteriores da 

circulação, podendo serem abatidos do faturamento do mês, deduzindo assim 

sua base de cálculo para o imposto. 

 

Apuração COFINS pelo regime não cumulativo (Lucro Real) 

Empresa Agroindustrial com faturamento no mês 01/2017. 

R$ 500.000,00 (faturamento) x 7,6% (alíquota) = 38.000,00 (débito) 

R$ 375.000,00 (75% custos) x 7,6% = R$ 28.500,00 (crédito) 

 R$38.000,00 (débito) – R$ 28.500,00 (crédito) = R$ 9.500,00 (imposto) 

COFINS à recolher : R$ 9.500,00 (Darf  à pagar a Receita Federal) 

 

Nesse caso, a empresa optante pelo regime de tributação do lucro real, 

pode deduzir da sua base de cálculo os créditos de Cofins das compras de 

insumos, matéria-prima em geral, embalagens, aluguéis, fretes, depreciação, 

leasing, energia elétrica, etc., podendo ser essa opção em muitos casos uma 

forma de redução de imposto através de um planejamento tributário. 
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No entanto, para do PIS, são aplicados as mesmas regras de opção 

tributária (lucro presumido e lucro real), com a diferença em suas alíquotas, 

pois a alíquota do PIS para empresas optantes do Lucro Presumido (regime 

cumulativo) é de 0,65% sobre a receita bruta, e para as empresas optantes 

pelo Lucro Real (regime não-cumulativo), é de 1,65%, considerando o mesmo 

critério de cálculo da Cofins. 

Atualmente regulamentadas pelas Leis 10.637, de 2002 e 10.833 de 

2003, sua incidência também passou a ser não cumulativa, sendo que no 

regime anterior, era apenas, o regime cumulativo com alíquotas menores, de 

0,65% para o PIS e 3% para a Cofins. Segundo Passos e Sticca (2006), com a 

adoção da não cumulatividade foi permitido o aproveitamento de créditos nas 

aquisições da pessoa jurídica em relação a bens adquiridos para revenda, bens 

e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou 

fabricação de bens ou produtos destinados à venda. 

A partir da inclusão da não cumulatividade (lucro real), as alíquotas 

foram majoradas para 1,65% no caso do PIS, enquanto que no regime 

cumulativo (lucro presumido) era apenas de 0,65%, contudo foi permitido se 

apropriar de alguns créditos, ou seja, deduzir da base de cálculo do imposto 

(faturamento), os seguintes créditos: insumos agropecuários, matéria-prima, 

energia elétrica, aluguéis de prédio, máquinas e equipamentos, 

contraprestações de arrendamento mercantil, máquinas, equipamentos, 

implementos agrícolas ou rodoviários, veículos (caminhões, tratores, 

colheitadeiras) e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, entre outros.  

 

Apuração PIS pelo Regime Cumulativo (Lucro Presumido) 

Empresa Agroindustrial com faturamento no mês 01/2017. 

R$ 500.000,00 (faturamento) x 0,65% (alíquota) = 3.250,00 (imposto) 

PIS à recolher : R$ 3.250,00 (Darf  à pagar a Receita Federal) 

 

Apuração PIS pelo regime não cumulativo (Lucro Real) 

Empresa Agroindustrial com faturamento no mês 01/2017. 

R$ 500.000,00 (faturamento) x 1,65% (alíquota) = 8.250,00 (débito) 

R$ 375.000,00 (75% custos) x 1,65% = R$ 6.187,50 (crédito) 

R$8.250,00 (débito) – R$ 6.187,50 (crédito) = R$ 2.062,50 (imposto) 

PIS à recolher : R$ 2.062,50 (Darf à pagar a Receita Federal) 
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Nesse caso, a empresa optante pelo regime de tributação do lucro real, 

pode deduzir da sua base de cálculo os créditos de Cofins das compras de 

insumos, matéria-prima em geral, embalagens, aluguéis, fretes, depreciação, 

leasing, energia elétrica, etc..., podendo ser essa opção em muitos casos uma 

forma de redução de imposto através de um planejamento tributário. 

Para as exportações de mercadorias e serviços, de transporte 

internacional de cargas e passageiros, não são cobrados esses tributos. 

Portanto, as empresas exportadoras podem se beneficiar com essa 

modalidade de isenção fiscal, do PIS e da Cofins. 

 

 

4.1.3 ICMS – Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços 

 

 

 Como imposto estadual, também incidente na produção e 

comercialização de produtos rurais, destaca-se o ICMS – Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. O 

mesmo é de competência estadual, conforme (Art. 155, II, da CF/88; LC nº 

87/96). O ICMS é cobrado nas saídas de mercadorias dos estabelecimentos 

dos setores agrícola, agropecuário e agroindustrial,  como também incide 

sobre as operações de transporte interestadual e intermunicipal, ou seja, sobre 

os fretes de matéria-prima, insumos, embalagens destinados ao processo de 

industrialização. 

 O ICMS é um imposto da esfera estadual, ou seja, de competência e 

recolhido pelo governo estadual e dividido da seguinte forma: 75% do valor 

arrecadado fica para o estado, e 25% serão distribuídos aos municípios, de 

acordo com a origem da incidência tributária. 

 No agronegócio o ICMS tem incidência mitigada sobre os produtos 

agropecuários, ou seja, em toda a cadeia do agronegócio, tem sua incidência 

amenizada pelo diferimento do pagamento do valor devido, também por meio 

de isenções, reduções de base de cálculos, até mesmo possibilidades de 
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créditos presumidos para alguns setores, havendo casos de sua incidência 

amenizada pelo diferimento em que determinados produtos agrícolas e 

agropecuários circulam dentro dos Estados da Federação sem recolhimento do 

imposto.  

 O ICMS foi regulamentado conforme (Art. 155, II, da CF/88; LC nº pela 

87/96), e atualmente em termos legais é regulado através de Lei 

Complementar n. 87/96 (Lei Kandir) e pelo seu regulamento, o RICMS (Decreto 

n. 45.490/2000). 

 De forma resumida o ICMS é um imposto estadual, cujo fato gerador 

pode consistir nas seguintes situações: a) na circulação de mercadorias; b) na 

prestação de serviço de transporte (intermunicipal e interestadual); c) na 

prestação de serviço de comunicação, conforme (Art. 155, II, da CF/88). 

 O contribuinte do ICMS é qualquer pessoa ou agente, que realize algum 

tipo de operação onde haja a circulação de mercadorias (como por exemplo 

uma usina de cana-de-açúcar, ao produzir o açúcar ou etanol, ao vender o 

produto, na sua saída haverá incidência do imposto), ou realize algum tipo de 

prestação de serviço de transporte (por exemplo, essa mesma usina contrata 

uma empresa terceirizada para transportar seu principal insumo agrícola, a 

cana-de-açucar, para o pátio da usina para moagem). Poderá também ser a 

pessoa física, que realize tais fatos geradores, com habitualidade ou em 

volume que caracterize intuito comercial. 

   No mercado interno, ou seja, dentro do estado de origem, o ICMS é 

devido no local do estabelecimento onde se transfira a propriedade do bem ou 

título que represente (LC 87/96, Art. 11, I, “c”). As alíquotas variam de acordo 

com o produto e de acordo com a legislação de cada estado. Como exemplo, a 

alíquota do Estado de São Paulo é de 18%, também aplicável nas operações 

iniciadas no exterior (importações). 

 Nas operações interestaduais (venda para fora do estado), sempre será 

necessário verificar as alíquotas das operações internas do Estado de saída da 

mercadoria ou serviço, e as alíquotas das operações do estado destino da 

mercadoria. 

 Entretanto, quando tratamos do agronegócio, o imposto a pagar ao 

Estado de origem e ao Estado de destino depende das alíquotas internas e 

interestaduais e se a operação se dá entre contribuintes de ICMS ou não. Para 
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o Estado de origem, em sendo operação entre contribuinte (origem, aquele que 

efetuou a venda da mercadoria e obrigatoriamente deve recolher o imposto) e 

não contribuinte (destino, quem comprou a mercadoria), o ICMS é calculado 

com base na sua alíquota interna (origem, na sua venda). Em sendo operação 

entre contribuintes (origem e destino), o ICMS é repartido entre Estados 

envolvidos na compra e na venda, sendo devido ao Estado de origem o ICMS 

calculado pela alíquota interestadual e ao Estado de destino o ICMS auferido 

pela diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual. 

 O ICMS é um imposto não cumulativo. Segundo Bacha (2014), esse 

imposto adota o princípio da tributação sobre o valor adicionado, o que, em 

teoria, evitaria a cumulatividade da cobrança deste tributo ao longo da cadeia 

produtiva. Dessa forma, leva ao entendimento de que compensa-se o valor 

devido em cada operação ou prestação com montante cobrado anteriormente, 

ou seja, prevê um sistema de débito e crédito, onde o débito é lançado para 

quem vende a mercadoria (paga o ICMS), e o crédito na entrada do bem para 

quem adquirir a mercadoria (se credita de ICMS). E dessa forma nas demais 

operações sucessivamente. 

 Outra forma de benefício é mediante convênio celebrado entre os 

estados, através do Convênio Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). O 

CONFAZ é um órgão formado pelos Secretários da Fazenda, Finanças ou 

Tributação de cada Estado e Distrito Federal e pelo Ministro de Estado da 

Fazenda. É deliberativo e tem o intuito maior de promover o aperfeiçoamento 

do federalismo fiscal e harmonização tributária entre os Estados da Federação. 

 

4.1.4 Imposto sobre produtos industrializados (IPI) 

 

 

 O art. 153, IV, da CF, estabelece ser de competência da União a 

instituição do IPI: 

 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
[...] 
IV – produtos industrializados; (BRAZIL, 1988, p.61) 
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 O Imposto sobre o Produto Industrializado incide sobre a industrialização 

do bem, e sua incidência ocorre na saída dos produtos industrializados do 

estabelecimento industrial, com suas alíquotas definidas pela Tabela de 

Incidência do IPI – TIPI (Decreto 4.542/02). 

 O Imposto sobre o Produto Industrializado (IPI), é de competência da 

esfera federal e é cobrado sobre produto industrial, ou seja, industrializado 

elaborado no Brasil ou mesmo que importado. Segundo Bacha, (2014), o IPI é 

cobrado independente da finalidade do produto, havendo sua cobrança em 

operações de venda, consignação e transferência do produto. Considera-se 

produto industrializado, para fins de incidência de IPI, o produto que tenha sido 

modificado, através de qualquer tipo de operação que altere sua natureza ou 

sua finalidade, ou até mesmo o aperfeiçoe para posteriormente ser consumido, 

tais como a transformação, o beneficiamento, a montagem, entre outros 

(SABBAG, 2014). 

 Entende-se, também, como industrialização todo e qualquer esforço que 

modifique, transforme, beneficie, caracterize montagem, acondicionamento ou 

reacondicionamento. Segundo Sabbag, (2014), a transformação é um processo 

mecanizado, automatizado, exercido sobre a matéria-prima, dando-lhe nova 

forma ou finalidade. Neste aspecto, torna-se claro que transformar é obter uma 

espécie nova. O beneficiamento é um processo de modificação, 

aperfeiçoamento, embelezamento ou alteração de um produto já existente.  

Quanto à montagem, a mesma é uma reunião de produtos e peças já 

existentes em uma nova sistematização, resultando em novo produto. Sendo 

que acondicionamento e reacondicionamento nada mais são que o processo 

de alteração de embalagem visual do produto, ou seja, a modificação do 

produto com o objetivo de uma nova proposta ao consumidor. Já renovação e 

recondicionamento significam restaurar o produto ou forma de apresentação 

deste para nova utilização. 

 O imposto incide sobre a industrialização do bem, sendo suas diversas 

etapas acima citadas previstas em Lei, e ocorre na saída desses produtos 

industrializados do estabelecimento comercial, e com suas alíquotas definidas 

pela Tabela TIPI (Decreto 4.542/02). Tais alíquotas variam de forma constante, 

em função da grandeza econômica tributada. Para Sabbag, (2014), em abono 

a seletividade do IPI, as alíquotas do Imposto sobre Produto Industrializado 
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(IPI) podem variar de 0% (quando um produto é tributado, mas por algum 

benefício fiscal sua alíquota foi reduzida a 0%) a 365.63% (no caso de 

cigarros). 

 A venda de produtos agrícolas não submetidos a quaisquer desses 

processos industriais descritos acima, não tem incidência de IPI, pois, os 

produtos agrícolas, com suas características de produtos primários, estão na 

Lei do IPI como NT (não tributável), ou seja, não tributados.  

 Na agroindústria, para alguns setores específicos, há incidência do IPI, 

tais como, na fabricação de bebidas alcoólicas, tais como cervejas com malte, 

vinhos de uvas frescas, vinhos enriquecidos com álcool tipo espumantes, 

champagne, bebidas fermentadas diversas, alguns tipos de álcool etílico, 

alimentos para praticantes de atividades física (gatorade) nos Termos da 

Portaria 222, (BRASIL, 1998), segundo a Agência nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), variando suas alíquotas entre 8% à 60%, conforme consta 

no Capítulo 22 da TIPI da Receita Federal. 

 A base de cálculo do IPI é o preço final do bem, ou seja, sua base é 

composta pelo custo de produção, a margem de lucro, o ICMS (regra de 18% a 

alíquota), o PIS (1,65% no regime não-cumulativo), a COFINS (de 7,6% no 

regime não-cumulativo) e o próprio IPI.  

 

 

4.1.5 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

 

 

 Temos também na cadeia produtiva do setor a incidência das 

contribuições sociais, que é uma modalidade de tributação previdenciária nas 

atividades do agronegócio. Conforme art. 1º da lei nº 8.212, de 24 de Julho de 

1991:  

 
A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar 
o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social.  

 

 Em relação à Contribuição ao Instituto Nacional da Seguridade Social 

(INSS), como também as demais entidades setoriais, através do Art. 195, I, “a”, 
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da CF/88, foi criado o FUNRURAL com base na competência tributária do INSS 

patronal, sendo esta, parcela devida pelo empregador à seguridade social, 

incidindo este sobre a receita bruta auferida na comercialização de seus 

produtos. 

 Os produtores rurais, como também a agroindústria tiveram sua 

sistemática incidência de contribuição remodelada através da Lei n.º 10.256/01, 

pois, antes tais contribuições incidiam exclusivamente sobre a folha de salários, 

ou seja, a contribuição previdenciária devida pela empresa (produtor rural 

equiparado, produtor rural pessoa jurídica e agroindústria), passou também a 

incidir sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. 

 A partir deste, o nome FUNRURAL tornou-se a regra geral no setor do 

agronegócio, pois atualmente para os produtores rurais pessoa jurídica e 

agroindústria, a contribuição incidente sobre a receita bruta de produção 

agropecuária é de 2,85%, englobando 2,5% à Seguridade Social, 0,1% para 

Seguro Acidente de Trabalho – SAT e 0,25% para o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural – Senar (Passos e Sttica, 2006). 

 Referente os contribuintes do INSS-patronal sobre a comercialização de 

sua produção, temos o produtor pessoa física a contribuição devida sobre a 

receita totaliza 2,3%, sendo: 2,0% de INSS, 0,1% GILL-RAT e 0,2% SENAR, 

cuja responsabilidade de recolhimento é da pessoa jurídica adquirinte, 

conforme (Art. 25 da lei 8212/91).  

 Entretanto, aos produtores rurais pessoa jurídica, como também a 

agroindústria recebem a carga total de 2,85% a título de seguridade social, 

sendo 2,5% de INSS-patronal da pessoa jurídica, 0,01% de GILL-RAT e 0,25% 

de SENAR. Especificamente nesse caso, o INSS-patronal da pessoa jurídica e 

agroindústria será somente este, não recolhendo a título sobre a folha de 

pagamento do setor urbano ou rural vinculado à sua produção agrícola, pois o 

INSS pago sobre folha de salário será feito como responsável tributário e em 

nome dos empregados ou trabalhadores (INSS-segurado). 

 As empresas agropecuárias (produtor rural pessoa jurídica) ou 

agroindústrias, quando da venda da produção própria, possuem alíquota 

diferenciada do produtor pessoa física sendo: 2,5% de INSS, 0,10% GILL e 

0,25% SENNAR. Ademais, pagará aindacontribuições de terceiros sobre 

remunerações pagas, conforme o setor de atividade envolvida, e INSS-patronal 
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em 20% sobre o total das folhas de salários de seus trabalhadores envolvidos 

nesse serviço tomado por terceiro. 

 O Quadro 2 apresenta as diferenças na incidência do INSS sobre 

produtores rurais e setor industrial. 

 

Quadro 2. Incidência do INSS sobre o produtor agropecuário e a agroindústria 

no Brasil.  

AGROINDUSTRIA : REGIME SUBSTITUTIVO (FUNRURAL) 

SETOR RURAL SETOR INDUSTRIAL 

Sobre a produção (RB) 
Sobre remuneração mão-
de-obra empregada no 
setor rural: 

Sobre remuneração mão-
de-obra empregada no 
setor industrial: 

Previdência Social : 2,5 % Previdência Social :    0 % Previdência Social :    0 % 

GILRAT:.................   0,1 % GILRAT:.................     0 % GILRAT:................      0 % 

SENAR:.................  0,25 % Salário-educação:..    2,5 % Salário-educação:.   2,5 % 

 
INCRA:...................    0,2 % INCRA:.................    0,2 % 

Exclui-se da receita bruta , 
para fins de cálculo da  
contrituição , a receita de 
prestação de serviços 
pela Agro a terceiros , a 
qual    está sujeita às 
contribuições a que se 
refere o art. 22 da Lei n.º 
8.212 , de 1991 (sobre a 
remuneração de 
segurados). 

 
SENAI:.................    1,0 % 

Total Terceiros:......    2,7 % SESI:....................    1,5 % 

 
SEBRAE:..............    0,6 % 

  

 
Total Terceiros:...     5,8 % 

  

  

  

  

  

  
Fonte: Florence Haret (2016). 

 

O mesmo será responsável por recolher: FUNRURAL e SENAR sobre a 

receita bruta, de outras contribuições de terceiros sobre folha de salário e de 

INSS patronal sobre folha de serviços prestados. Será responsável tributária 

sobre o INSS segurado de seus trabalhadores e deverá reter e recolher os 

valores de contribuições previdenciárias antes de repassar a remuneração a 

esses indivíduos (funcionários ou terceiros). 

 

4.2 Isenções fiscais sobre a agricultura e a agroindústria 
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Para cumprirmos com o objetivo específico deste trabalho, buscou-se 

estudar dentro da cadeia do agronegócio os incentivos fiscais fornecidos pelo 

governo através de suas intervenções na economia. 

De acordo com Nusdeo, (2013), o Estado vem agindo sobre as 

respectivas economias, tanto por intermédio de suas despesas, quanto – e 

talvez mais importante – por meio de suas receitas, sobretudo dos tributos, por 

vias dos quais retira do setor privado, uma substancial massa de recursos. 

Assim, em determinadas ocasiões, os governos tributam mais pesadamente as 

atividades econômicas privadas que constituem a fonte desses recursos. Em 

outras situações, ele, Estado, deixa de arrecadá-los por meio dos chamados 

incentivos ou desonerações fiscais. 

Em termos fiscais, são inúmeros incentivos conferidos ao produtor 

agropecuário e da agroindústria. A informalidade do setor e as dificuldades da 

organização das atividades propiciam evasão de tributos, mas, acima de tudo, 

tornam inacessíveis ao produtor determinados benefícios fiscais concedidos à 

área. 

 O tratamento diferenciado da atividade agropecuária tanto na pessoa 

física, quanto na pessoa jurídica demandam organização escritural e uma 

política interna de governança (HARET, 2016, p.6). 

De qualquer forma, no setor agropecuário pode-se identificar vários 

incentivos e benefícios concedidos pelo governo. A seguir esses incentivos 

serão apresentados e discutidos. 

 

 

4.2.1 Incentivos e benefícios fiscais sobre PIS e COFINS 

 

 

Os créditos de PIS e COFINS são considerados incentivos e benefícios 

concedidos nas aquisições de insumos, matéria-prima, material de embalagem, 

mercadoria para revenda, energia elétrica, aluguéis (prédio, máquinas e 

equipamentos, implementos agrícolas e rodoviários), fretes (insumos/matéria-

prima, e/ou mercadoria para revenda), depreciação, arrendamento mercantil 
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(leasing), serviços (setor produtivo, como manutenção de máquinas e 

equipamentos industriais), instituído pela sistemática da Lei 10.925/04. 

Com a adoção da não cumulatividade, instituída pela Lei 10.925/04, 

criou-se a possibilidade de se creditar o percentual de 1,65% (PIS) e de 7,6% 

(COFINS). Segundo Passos e Sticca (2006), operou-se também a redução de 

alíquota à zero incidente sobre a venda de adubos, fertilizantes e defensivos 

agrícolas, bem como se suspendeu a incidência das contribuições nas vendas 

de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo pelas 

agroindústrias, conforme previsto na Lei 10.925/04. 

Em relação à aquisição de produtos agropecuários para serem utilizados 

como insumos, adquiridos de pessoa física, há a possibilidade de beneficiar-se 

com o crédito presumido de PIS e da COFINS, especificamente nos casos em 

que a lei trata como crédito presumido, sendo que as alíquotas de crédito não 

serão de 7,6% e 1,65%, e sim alíquotas reduzidas conforme a legislação trata 

cada tipo de produto. 

Outro aspecto relevante sobre as isenções para PIS e para a COFINS 

referem-se sobre as vendas dos produtos agropecuários destinados à 

exportação, pois também gozam do benefício fiscal da imunidade das receitas 

de exportação à incidência de contribuições sociais (Pis e Cofins), conforme 

Art. 149, § 2º, I da Constituição Federal. 

Através dessa isenção, todas as vendas efetuadas para outros países, 

destinadas à exportação, tanto exportação direta (exportada diretamente pela 

empresa, quando essa tem habilitação no Siscomex – Receita Federal), como 

também as exportações indiretas (quando a empresa não é habilitada no 

Siscomex - Receita Federal, e utiliza uma trading para exportar), ambas 

modalidades são isentas de PIS e da COFINS pela Legislação. 

Por fim, no que tange aos benefícios fiscais para PIS e COFINS, em 

julho de 2013, foi sancionada a Lei nº 12.839, que reduz à alíquota zero o PIS 

e a COFINS sobre as receitas decorrentes do mercado interno e sobre a 

importação de produtos que compõem a cesta básica. Dessa forma, uma 

grande quantidade de produtos que são componentes da cesta básica está 

isenta desses tributos, tais como: carne bovina, suína, peixes, aves, arroz, 

feijão, farinha de trigo, lácteos, produtos hortícolas, frutas, ovos, macarrão, 
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açúcar, óleo de soja, e muitos outros, conforme especificados pelos códigos  

NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) e definidos pela  Tabela TIPI. 

  

 

4.2.2 Incentivos e benefícios fiscais sobre IPI 

 

 

 Sobre os impostos considerados indiretos, cujo encargo é incorporado 

ao preço de venda de mercadorias e de serviços, tem-se o IPI – Imposto sobre 

o Produto Industrializado.  

 Sabe-se porém, que os produtos agrícolas não sujeitos ao processo 

considerado como industrialização pelo Regulamento, não são tributados pelo 

IPI, bem como alguns produtos derivados da agroindústria fornecedora de 

insumos (adubos, sementes, fertilizantes, máquinas e equipamentos), como 

também da indústria processadora de produtos agropecuários que estão 

sujeitos à alíquota zero. Entre eles, pode-se mencionar a cana-de-açúcar, café, 

soja, trigo, e álcool etílico para fins carburantes. Dentro do contexto da 

desoneração fiscal tem-se a idéia em desonerar as fases preliminares de um 

processo de industrialização, e de alguma forma, sobre as commodities, 

incentivando a produção de produtos de base na medida em que se desonera. 

 De forma geral, os produtos derivados da agroindústria estão sujeitos à 

alíquota zero (0%), ou seja, na agroindústria  é a própria pessoa jurídica que 

industrializa a produção própria ou adquirida de terceiros. Sendo assim, não há 

industrialização, não sendo possível a cobrança do IPI na venda de produtos 

agrícolas submetidos a quaisquer desses processos industriais, pois produtos 

agrícolas, com natureza de produtos primários, estão na lei do IPI como NT, ou 

seja, não tributados. 

 Entende-se, que atividades de produção agrícola, como aquelas que 

extraem ou produzem matéria-prima, transformação de recursos naturais em 

produto primário, que em muitos casos são considerados matéria-prima, não 

são classificados como industrialização, portanto não há incidência do IPI. 

Há alguns casos também, quando ocorre a primeira modificação ou 

preparo dos produtos de origem animal ou vegetal, realizado pelo produtor rural 
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(pessoa física), que é conhecido como beneficiamento rudimentar, e nesses 

casos, também não estão sujeitos à incidência do IPI, pois é considerado um 

processo simples e pouco sofisticado, feito pelo próprio produtor rural. 

Em algumas situações, há possibilidade de se beneficiar com o crédito 

presumido do IPI, que se aplica nas situações de alíquota zero, isenção, não 

incidência e imunidade, quando ocorrem na etapa anterior, ou seja, quando se 

industrializa ou comercializa algum produto que tem esses benefícios acima 

citados. Ainda assim, haverá direito ao crédito do IPI sobre as entradas de 

mercadorias e insumos/matéria-prima com destino a industrialização ou 

comercialização, para operações posteriores se for cobrado tributo na 

operação anterior.  

 E por fim, para aqueles produtos oriundos da agroindústria que não são 

isentos do imposto (IPI), estão sujeitos à alíquota zero (0%), ou seja, também 

não haverá incidência de tributação (IPI), conforme previsto na Tabela TIPI 

(Decreto 4.542/02). 

 

 

4.2.3  Incentivos e benefícios fiscais sobre ICMS 

 

 

No agronegócio, o ICMS tem sua incidência amenizada sobre os 

produtos agropecuários, por diversos meios, dentre eles, a aplicação do regime 

de diferimento, isenções, reduções de base de cálculo, além de créditos 

presumidos. O diferimento é uma espécie de substituição tributária, uma 

postergação ou adiantamento do pagamento do imposto, e ao mesmo tempo, a 

transferência da responsabilidade para o pagamento do imposto a um terceiro. 

Ocorre o diferimento do ICMS, quando o lançamento e/ou pagamento do 

imposto incide sobre determinada operação ou prestação e que são 

transferidos para uma etapa posterior de comercialização, industrialização, 

prestação de serviços, uso e consumo. Para que ocorra essa operação deve 

estar previsto em lei, conforme exemplo, as Remessas para Industrialização 

previstas no Art. 402 do Regulamento do ICMS (2000). 
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 É o ICMS recolhido pelo tomador da prestação, ou seja, a 

responsabilidade pelo pagamento fica atribuída ao adquirente, destinatário ou 

usuário do serviço que motivar o encerramento do diferimento, na condição de 

substituto tributário. A isenção é o ato ou efeito de isentar, ou seja, livrar, 

dispensar, desobrigar ou eximir. Isenção tributária é a dispensa, concedida por 

lei, do pagamento de determinado imposto. 

 Seria a isenção um caso de dispensa do crédito tributário, segundo o 

artigo 175, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN). Na isenção a 

obrigação tributária surge, mas a lei dispensa o pagamento do tributo, ou seja, 

houve o fato gerador do tributo, porém a lei determina que o contribuinte deixe 

de arcar com a respectiva obrigação tributária. 

 A redução de base de cálculo é uma regra de diminuição de tributação 

que beneficia operações e prestações específicas, reduzindo em determinado 

percentual o valor que serve para base de cálculo do ICMS. O benefício de 

redução da base de cálculo é apresentado no artigo 51 e no anexo II do 

Regulamento do ICMS (RICMS/2000). 

Somente haverá legitimidade em conferir isenções e reduções de base 

de cálculo para operações envolvendo determinados produtos agropecuários 

quando tais benefícios forem conferidos por Convênio do Confaz. Por esse 

motivo, é muito importante observar a política dos convênios entre os estados, 

pois, caso contrário, haverá inconstitucionalidade já que exige o artigo 155 da 

Constituição Federal (1988). O intuito desses benefícios de ICMS é permitir a 

desoneração das etapas primárias e circulação de alguns insumos agrícolas 

dentro dos estados da Federação sem recolhimento do imposto. 

No setor agropecuário, o Convênio 128/1994 permite a concessão do 

benefício de aproveitamento integral do crédito presumido do ICMS suspenso 

nas operações anteriores pelo adquirente do insumo. É o caso, por exemplo, 

do crédito presumido de 60% na aquisição do amendoim e do milho quando 

adquirido de outros estados. A lei, aqui, ao contrário do crédito ordinário do 

ICMS, não permite o aproveitamento de 100% do que foi cobrado na etapa 

anterior. Admite o crédito apenas de 60% do que deveria ter sido pago pelo 

alienante, mas que não foi por decorrência de alguma hipótese de não-

incidência que desonerou a saída dessas commodities do estabelecimento do 
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produtor. Nessa linha, é preciso verificar, para cada produto, qual o seu 

percentual de crédito presumido. 

O ICMS é objeto de diversas isenções no setor agropecuário. A 

Constituição Federal (1988), em seu art. 150, §6º, exige que seja expedida lei 

especial para a criação da isenção e redução da base de cálculo. 

A concessão da isenção, para ser legítima, deverá observar a Lei 

Complementar (LC) da Constituição Federal, Art. 155, §2º, XII, “g”, atualmente 

sendo a LC 24/75, ou então, deve ser regulada pelo CONFAZ. Nenhum Estado 

pode conceder isenção sem alicerce em convênio do CONFAZ, mas é possível 

que a União conceda isenção de tributo estadual por meio de tratado 

internacional. 

O agronegócio tem inúmeros exemplos de isenções de ICMS 

concedidas na cadeia para possibilitar maior circulação de commodities a 

menor custo operacional. É o caso da saída interna de gado do 

estabelecimento rural com destino ao abatedor (art. 102, anexo I). 

Como também é o caso do Artigo 4112, Anexo I, do Regulamento do 

ICMS (RICMS/2000) que trata sobre os incentivos fiscais nas operações 

internas dados pelo governo do Estado de São Paulo com insumos 

agropecuários.  

Para elucidar melhor os incentivos fiscais no que tange o ICMS, 

concedidos pelo Estado ao setor do agronegócio, adicionou-se um quadro 

ilustrando esses benefícios no Anexo 3. 

 

                                                           
12 Artigo 41 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) – Operações internas realizadas com insumos 
agropecuários a seguir indicados em apêndice C (Convênio ICMS-100/97, cláusulas primeira 
com alteração dos Convênios ICMS-97/99 e ICMS-8/00, segunda, terceira, quinta e sétima, e 
Convênio ICMS-5/99, cláusula primeira, IV, 29); 
NOTA – V. ARTIGO 17, das DDTT. Suspende a aplicação do diferimento do lançamento do 
imposto, previsto nos arts. 355 e 361 do RICMS/00, enquanto vigorar o benefício fiscal do art. 
41 do Anexo I, exclusivamente em relação aos produtos ali indicados. 
 
Resposta à consulta tributária 98/2011, de 01 de Junho de 2011. 
ICMS – Operações Internas  (isenção) e interestaduais (redução da base de cálculo), com 
ração animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou núcleo – A obrigatoriedade de o 
número do registro no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento ser indicado no correspondente documento fiscal é relativa aos produtos cujo 
registro é exigido pelo referido órgão (artigo 41, inciso V, alínea “a” do Anexo I e artigo 9º, 
inciso IV, alínea “a”, do Anexo II, ambos do RICMS/2000, na redação dada pelo Decreto nº 
27.029/2011).  
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4.3 Tributos e isenções sobre os elos da cadeia produtiva do agronegócio 
brasileiro 

 
 

 
Esta seção busca consolidar as anteriores, apresentando de forma 

sintética e resumida os principais tributos e isenções que incidem sobre o 

produtor rural e a agroindústria processadora. Vale-se aqui de quadros de 

síntese desenvolvidos por Passos e Sticca (2006). 

O Quadro 3 compila as informações sobre tributos e isenções que 

incidem sobre o produtor rural pessoa física, enquanto o Quadro 4 apresenta 

as mesmas informações no caso do produtor pessoa jurídica. Fica evidente na 

comparação dos dois quadros o menor nível de isenções a que está sujeito o 

produtor pessoa jurídica, uma vez que, enquanto o produtor pessoa física é 

isento de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, o produtor pessoa jurídica precisa 

arcar com todos esses tributos, a não ser no caso de produtos exportados, em 

que está isento de PIS/PASEP, COFINS e ICMS. Ainda, o INSS incidente 

sobre a receita bruta do produtor pessoa física é ligeiramente menor (2,3%) do 

que incidente sobre o produtor pessoa jurídica (2,85%). Por outro lado, o 

produtor rural pessoa física está sujeito a um intervalo de maiores alíquotas de 

IRPF do que o produtor pessoa jurídica. Como resultado, somando-se de forma 

simples as alíquotas de todos os tributos apenas para fins ilustrativos, uma vez 

que incidem sobre base de cobrança diferentes, e desconsiderando as 

possíveis incidências de ICMS em produtos específicos, tem-se que o produtor 

pessoa física está sujeito a uma alíquota agregada mínima de tributações que 

atingiria 20%, que é bem superior à alíquota agregada mínima de imposto 

sobre o produtor pessoa jurídica, de 12,28%. Contudo, a alíquota máxima 

obtida pela soma simples das diferentes alíquotas atinge um valor bem maior 

no caso do produtor pessoa jurídica (48,8%) do que para o produtor pessoa 

física (32,5%). 
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Quadro 3 - Tributação do Produtor Rural Pessoa Física 
 

TRIBUTO MERCADO INTERNO EXPORTAÇÃO 

IRPF 15 a 27,5% 15 a 27,5% 

CSLL ISENTO ISENTO 

PIS/PASEP ISENTO ISENTO 

COFINS ISENTO ISENTO 

INSS 2,3% sobre a receita bruta 
2,70% sobre a remuneração 

2,85% sobre a receita bruta 
2,70% sobre a remuneração 

ICMS/SP Gado(*) e Soja (**)  ISENTO 

IPI ISENTO ISENTO 

CUSTO FISCAL TOTAL 20% a 32,5% 20% a 32,5% 
    
(1) Há possibilidade de discussão judicial para o não pagamento no âmbito do INSS incidentes sobre as receitas 
decorrentes da exportação de produtos, ainda que por meio de tradings ou empresas comerciais exportadoras, haja 
vista que a Constituição Federal assim prevê, ao passo que o INSS permite a não-incidência parnas para as vendas 
diretas à adquirente domiciliado no exterior. 
(*) Exemplo – Gado (pessoa física e jurídica): 
Regra Geral – Operação interna: 12% (art. 54, II do RICMS); Operação Interestadual: 7%(regiões N, NE, CO e 
Espírito Santo); Operação interestadual: 12% (região S e SE). 
Isenção: saída interna promovida por estabelecimento rural com destino a abatedor (art. 8º c/c art. 102, Anexo I, 
ambos do RICMS). 
Redução da base de cálculo: nas operações internas, de forma que a carga tributária resulte em 7% (art. 51 c/c art. 
3º, Anexo II, ambos do RICMS). Diferimento: regras e situações especiais no art. 364 e seguintes do RICMS. 
(*) Exemplo – Gado (pessoa física): 
Diferimento: operação interna com destino a comerciante, industrial, cooperativa ou outro contribuinte, com exceção 
de produtor, vide artigo 260 do RICMS. Diferimento e guia de recolhimento especial: vide regras do art. 115 do 
RICMS. 
(**) Exemplo – Soja (pessoa física e jurídica): 
Regra Geral – Operação interna: 18%: Operação Interestadual: 7%(regiões N, NE, CO e Espírito Santo); Operação 
Interestadual: 12% (região S e SE). Diferimento: Regras e situações especiais no art. 350 e seguintes do RICMS.  

Fonte: Passos e Sticca (2006). 

 
 
Quadro 4 - Tributação do Produtor Rural Pessoa Jurídica 
 

TRIBUTO MERCADO INTERNO EXPORTAÇÃO 

IRPF 2% a 25% 2% a 25% 

CSLL 1,08% a 9% 1,08% a 9% 

PIS/PASEP 0,65% a 1,65% ISENTO 

COFINS 3% a 7,6% ISENTO 

INSS 2,85% sobre a receita bruta 
2,70% sobre a remuneração 

2,85% sobre a receita bruta 
2,70% sobre a remuneração 

ICMS/SP Gado (*) e Soja (**)  ISENTO 

IPI ISENTO ISENTO 

CUSTO FISCAL TOTAL 12,28% a 48,80% 8,63% a 39,55% 

 
(1)  A depender da sistemática de pagamento do IRPJ. Se pelo lucro presumido ou pelo lucro real respectivamente. 
(2)  A depender da sistemática de pagamento da CSLL. Se pelo Lucro Presumido ou Lucro Real, respectivamente. 
(3) Há possibilidade de discussão judicial para o não pagamento da CSLL na exportação, com grandes 
possibilidades de êxito. Já existem liminares concedidas pelo Poder Judiciário. 
(4) A depender da sistemática de apuração do Pis/Pasep. Se pelo regime cumulativo ou pelo regime da não 
cumulatividade, respectivamente. 
(5) A depender da sistemática de apuração da Cofins. Se pelo regime cumulativo ou pelo regime da não-
cumulatividade respectivamente. 
(6)  Há possibilidade judicial para não pagamento das contribuições no âmbito do INSS incidente sobre as receitas 
decorrentes da exportação de produtos, ainda que por meio de tradings ou empresas comerciais exportadoras, haja 
vista que a Constituição Federal assim prevê, ao passo que o INSS permite a não incidência apenas para as vendas 
diretas à adquirente domiciliado no exterior. 
(*) Exemplo – Gado (pessoa física e jurídica): 
Regra Geral – operação interna: 12% (art. 54, II do RICMS); Operação Interestadual: 7%(regiões N, NE, Co e 
Espírito Santo); Operação interestadual: 12% (região S e SE). 
Isenção: saída interna promovida por estabelecimento rural com destino a abatedor (art. 8º c/c art. 102, Anexo I, 
ambos do RICMS). 
Redução da base de cálculo: nas operações internas, de forma que a carga tributária resulte em 7% (art. 51 c/c art. 
3º, Anexo II, ambos do RICMS). 
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(**) Exemplo – Soja (pessoa física e jurídica): 
Regra Geral – Operação interna: 18%: Operação Interestadual: 7%(regiões N, NE, CO e Espírito Santo); Operação 
Interestadual: 12% (região S e SE). Diferimento: Regras e situações especiais no art. 350 e seguintes do RICMS.  

Fonte: Passos e Sticca (2006). 

 
 

Ainda sobre as informações dos Quadros 3 e 4, é interessante notar 

que, no caso do produtor pessoa jurídica, há uma incidência menor de tributos 

sobre os produtos destinados à exportação, por conta da isenção de COFINS e 

PIS/PASEP. Contudo, a diferença mínima é inferior a 4 pontos percentuais, 

enquanto a diferença máxima chega a 9 pontos percentuais. Já o produtor 

pessoa física não se beneficia de impostos menores se destinar seu produto à 

exportação, com exceção de possíveis isenções no ICMS. 

Já o Quadro 5 apresenta a tributação e isenções incidentes sobre a 

Agroindústria processadora. As alíquotas e isenções são praticamente as 

mesmas observadas no Quadro 4 para o produtor rural pessoal jurídica, com 

algumas poucas diferenças. O INSS da agroindústria pode chegar a 5,8% 

sobre a remuneração, enquanto o produtor pessoa jurídica arca com no 

máximo 2,7%. Ainda, a agroindústria está sujeito ao IPI de acordo com TIPI 

(Decreto 4.542/02), enquanto o produtor rural pessoa jurídica não. Contudo, se 

a agroindústria destinar seu produto à exportação, esta é isenta de 

PIS/PASEP, COFINS e IPI, assim como o produtor rural pessoa jurídica. 

 
Quadro 5 - Tributação da Agroindústria 
 

TRIBUTO MERCADO INTERNO EXPORTAÇÃO 
IRPF 2% a 25% 2% a 25% 

CSLL 1,08% a 9% 1,08% a 9% 

PIS/PASEP 0,65% a 1,65% ISENTO 

COFINS 3% a 7,6% ISENTO 

INSS 2,85% sobre a receita bruta 
2,70% até 5,8% sobre a remuneração 

2,85% sobre a receita bruta 
2,70% até 5,8% sobre a remuneração 

ICMS/SP Gado (*) e Soja (**)  ISENTO 

IPI TIPI ISENTO 

CUSTO FISCAL TOTAL 12,28% a 51,90% 8,63% a 42,65% 

 
 
(1)  A depender da sistemática de pagamento do IRPJ. Se pelo lucro presumido ou pelo lucro real respectivamente. 
(2)  A depender da sistemática de pagamento da CSLL. Se pelo Lucro Presumido ou Lucro Real, respectivamente. 
(3) Há possibilidade de discussão judicial para o não pagamento da CSLL na exportação, com grandes    
possibilidades de êxito. Já existem liminares concedidas pelo Poder Judiciário. 
(4) A depender da sistemática de apuração do Pis/Pasep. Se pelo regime cumulativo ou pelo regime da não 
cumulatividade, respectivamente. 
(5) A depender da sistemática de apuração da Cofins. Se pelo regime cumulativo ou pelo regime da não-
cumulatividade respectivamente. 
(6)  Há possibilidade judicial para não pagamento das contribuições no âmbito do INSS incidente sobre as receitas 
decorrentes da exportação de produtos, ainda que por meio de tradings ou empresas comerciais exportadoras, haja 
vista que a Constituição Federal assim prevê, ao passo que o INSS permite a não incidência apenas para as vendas 
diretas à adquirente domiciliado no exterior. 
(7) A depender do Código FPAS referente à atividade da Agroindústria. 
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(*) Exemplo – Gado (pessoa física e jurídica): 
Regra Geral – operação interna: 12% (art. 54, II do RICMS); Operação Interestadual: 7%(regiões N, NE, CO e 
Espírito Santo); Operação interestadual: 12% (região S e SE). 
Isenção: saída interna promovida por estabelecimento rural com destino a abatedor (art. 8º c/c art. 102, Anexo I, 
ambos do RICMS). 
Redução da base de cálculo: nas operações internas, de forma que a carga tributária resulte em 7% (art. 51 c/c art. 
3º, Anexo II, ambos do RICMS). Diferimento: regras e situações especiais no art. 364 e seguintes do RICMS. 
(**) Exemplo – Soja (pessoa física e jurídica): 
Regra Geral – Operação interna: 18%: Operação Interestadual: 7%(regiões N, NE, CO e Espírito Santo); Operação 
Interestadual: 12% (região S e SE). Diferimento: regras e situações especiais no art. 350 e seguintes do RICMS.  

Fonte: Passos e Sticca (2006). 
 

 

Um comentário final sobre os dados de tributação evidenciados nos 

Quadros 3 a 5, é de que, tanto o produtor rural quanto a agroindústria recebem 

um número considerável de isenções em seus produtos, provavelmente mais 

frequente do que na maioria dos demais setores econômicos do país. Exceção 

a essa constatação seria o caso da agroindústria que produz para o mercado 

interno, que não recebe isenções, a não ser possíveis isenções advindas da 

TIPI. Essa constatação sugere que, em média, há um tratamento diferenciado 

no país de menor incidência tributária efetiva no caso dos elos do agronegócio 

aqui analisados (produção agropecuária e agroindústria), o que a princípio 

poderia ser justificado pelo importante papel deste setor em contribuir com o 

equilíbrio da balança comercial, com a geração de riqueza e de empregos, mas 

que, porém, aponta em direção oposta à de isonomia no tratamento entre 

setores, desejável em sistemas tributários que busquem reduzir ou evitar 

distorções alocativas. Por outro lado, dentro do próprio agronegócio observa-se 

a diferenciação de tratamento em relação à agroindústria que produz para o 

mercado doméstico, que pode funcionar como incentivo negativo ao 

crescimento e aos investimentos nesse segmento.   

 

4.4 Simulações no modelo de equilíbrio geral computável 

 

De forma a avaliar os impactos sobre a economia brasileira da estrutura 

tributária de impostos e isenções fiscais existentes na agropecuária e na 

agroindústria processadora, serão simulados os seguintes choques no modelo: 

a) Aumento dos impostos pagos pelos setores agropecuários (setores 01 a 

07 da Tabela 4) na compra de insumos (consumo intermediário), em 

0,05 pontos percentuais, nas regiões brasileiras (regiões 01 a 05 da 

Tabela 4); 
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b) Aumento dos impostos pagos pelos setores agropecuários e indústria 

processadora do agronegócio (setores 01 a 08 e 11 da Tabela 4) na 

compra de insumos (consumo intermediário), em 0,03 pontos 

percentuais, nas regiões brasileiras (regiões 01 a 05 da Tabela 4); 

c) Redução dos impostos pagos pelos demais setores e atividades 

econômicas não pertencentes à agropecuária ou à indústria 

processadora do agronegócio (setores 09, 10 e 12 a 19) na compra de 

insumos em 0,01 ponto percentual, nas regiões brasileiras (regiões 01 a 

05 da Tabela 4). 

d) Substituição dos impostos existentes na base de dados do modelo nas 

compras de insumos (consumo intermediário) de todos os setores da 

economia por uma alíquota única endógena (calculada pelo modelo), 

capaz de manter o nível de atividade do setor público inalterado, nas 

regiões brasileiras (regiões 01 a 05 da Tabela 4). 

 Os choques acima descritos visam capturar as seguintes alterações, 

respectivamente: a) redução ou remoção de incentivos fiscais na agropecuária; 

b) redução ou remoção de incentivos fiscais na agropecuária e na 

agroindústria; c) expansão de incentivos fiscais dados ao agronegócio às 

demais atividades da economia; d) isonomia de alíquotas tributárias entre os 

setores. Dessa forma, os resultados das simulações permitem identificar a 

importância das isenções fiscais sobre o agronegócio para o setor e para a 

economia brasileira. Como exemplo, se o choque a) gerar queda na produção 

agropecuária e redução no PIB brasileiro, tal resultado será evidência de que 

os incentivos fiscais trazem crescimento para o setor e para a economia 

brasileira. 

É importante notar que a escolha dos choques simulados considera a 

limitação do modelo de equilíbrio geral aqui utilizado em representar 

individualmente e explicitamente cada tributo e isenção existente na economia. 

O modelo apenas é capaz de representar, para cada transação econômica, 

uma alíquota efetiva que traduz a incidência de diversos tributos e isenções 

existentes. Dessa forma, optou-se por investigar alterações na estrutura 

tributária em apenas um tipo de transação em que os mesmos incidem, qual 

seja, o consumo intermediário de insumos necessários ao processo produtivo 
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do setor. Tributos que incidem sobre esse tipo de transação incluem o ICMS e 

o IPI. 

 A Tabela 5 apresenta os resultados dos choques simulados sobre o 

nível de atividade dos setores brasileiros representados no modelo.  
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13Tabela 5. Impactos setoriais dos cenários simulados (variação %) 

  NOR NDE COE SDE SUL 

  a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) 

pdr 3 1 1 -8 3 2 -1 0 -4 -2 0 -4 -2 -2 -1 0 -5 -4 0 1 

gro -3 -2 0 0 -1 -1 -1 2 -6 -4 0 -2 -5 -3 -1 2 -6 -4 0 1 

osd 2 1 0 -7 0 0 -3 4 -6 -3 -1 3 -8 -5 -2 1 -7 -5 0 1 

c_b 0 0 1 -7 -2 -1 0 -1 -3 -2 0 -4 -1 -1 1 -2 -5 -3 0 0 

oap -2 -2 0 -1 0 0 -1 0 -5 -4 0 -1 -2 -2 -1 1 -3 -3 0 -1 

rmk 0 -1 0 -6 0 0 1 -6 -8 -5 0 -4 -2 -1 -1 2 -4 -4 0 -1 

agr -3 -2 0 1 -3 -2 0 -1 -5 -3 0 -6 -4 -2 -1 3 -7 -5 0 1 

foo 0 -1 0 -1 0 0 -1 1 -2 -2 0 -2 -1 -2 -1 1 -2 -3 0 -3 

tex 0 0 0 -1 -5 -3 3 -9 1 1 0 -2 0 0 2 -6 1 1 2 -9 

wap 0 0 -1 -2 0 0 -2 1 2 1 -2 2 1 1 -2 0 1 1 0 0 

lum -1 -2 0 -2 -1 -3 0 -3 1 -1 -2 2 -1 -4 -1 -1 0 -3 0 -5 

ppp 0 0 -1 -1 0 0 3 -3 1 1 0 1 0 0 2 -3 0 0 1 -3 

crp -2 -1 1 3 -1 0 4 -6 -1 0 0 -2 0 0 2 -4 -2 -1 1 0 

man 0 0 0 -3 0 0 4 -7 1 1 2 -3 1 1 1 -5 1 2 1 -3 

siu 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 1 

cns 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 

trd 0 0 1 3 0 0 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

otp 0 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 

ser 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

                                                           
13 Os setores são: arroz (pdr); milho e outros grãos (gro); soja e. oleaginosas (osd); cana-de-açucar (c_b); carnes (oap); leite (rmk); outros produtos agropecuários (agr); 
produtos alimentares (foo); ind. têxtil (tex); roupas e calçados (wap); madeira e mobiliário (lum); papel, celulose e ind. gráfica (ppp); químicos, ind. borracha e plásticos 
(crp); manufaturados (man); S.I.U.P e comunicação (siu); construção civil (cns); comércio (trd); transporte (otp); serviços e adm. pública (ser). 
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 Os resultados da Tabela 5 indicam que o aumento da alíquota de 

impostos no consumo intermediário dos setores agropecuários (cenário a) e 

nos setores agropecuários e agroindustriais (cenário b), que representariam 

reduções nos incentivos fiscais ao setor, provocariam uma redução na 

produção da maioria dos setores agropecuários, destacadamente nas regiões 

COE, SDE e SUL. Já uma concessão de incentivos fiscais aos demais setores 

da economia (cenário c), provocaria poucos impactos sobre os setores 

agropecuários e da agroindústria, a não ser na região SDE, onde esses setores 

perderiam cerca de 1% do seu nível de atividade. Já o cenário de substituição 

da estrutura tributária existente sobre o consumo intermediário dos setores por 

uma alíquota única de imposto (cenário d) provocaria impactos setoriais mais 

fortes e diversos, com algumas regiões sofrendo redução mais expressiva na 

produção da agropecuária e agroindústria, notadamente nas regiões NOR e 

COE, e outras com impactos positivos na maioria dos setores do agronegócio, 

como a região SDE. Esses resultados sugerem que as isenções fiscais 

direcionadas ao agronegócio são favoráveis ao crescimento do setor, contudo, 

também indicam que uma isonomia tributária no setor do agronegócio mudaria 

consideravelmente os níveis de produção existentes, sugerindo que a estrutura 

tributária existente gera distorções consideráveis na alocação de recursos e na 

eficiência produtiva. 

 A Tabela 6 apresenta os resultados de variações macroeconômicas nas 

regiões. Os cenários de redução nos incentivos fiscais na agropecuária 

(cenário a) e na agropecuária e na agroindústria (cenário b) reduzem o PIB e o 

bem-estar (consumo das famílias) nas regiões brasileiras, mesmo que em 

pequena magnitude, porém elevam consideravelmente o nível de atividade do 

governo14, o que significa que a existência das isenções fiscais no agronegócio 

estimula o consumo e a geração de riqueza nas regiões brasileiras, contudo, 

possuem efeito consideravelmente maior (em termos relativos) sobre a 

arrecadação do governo, representando uma renúncia fiscal relevante. 

   

 

                                                           
14 A elevação no nível de atividade do governo deve ser interpretada como um aumento na arrecadação 
e nos gastos do governo, uma vez que, sendo um modelo de equilíbrio, o mesmo considera que 
alterações na receita tributária são acompanhadas de mudanças nos gastos do governo de mesma 
direção. 
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15Tabela 6. Impactos dos cenários simulados em variáveis macroeconômicas selecionadas (variação %) 

  Variação no PIB Variação em bem-estar 
Variação na atividade do 

Governo 

  a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) 

NOR -0.01 -0.01 -0.11 0.55 -0.23 -0.21 0.69 0.22 2.82 2.27 -4.30 - 

NDE -0.03 -0.02 0.02 0.28 -0.34 -0.31 0.91 -0.31 2.01 1.67 -4.92 - 

COE -0.04 -0.02 -0.11 0.81 -0.52 -0.41 0.81 -0.35 5.81 4.26 -4.14 - 

SDE -0.01 0.00 -0.06 0.48 -0.42 -0.40 1.11 0.17 1.82 2.03 -6.99 - 

SUL -0.04 -0.02 -0.11 0.87 -0.64 -0.66 0.98 -0.37 5.82 6.06 -4.62 - 

RMS 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.02 0.02 0.02 -0.09 0.03 0.02 -0.03 0.07 

USA 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 

RNF 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 

ROA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 

EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 

CHN -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 

ROW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 

 

 

 

                                                           
15 Brasil-região Norte (NOR); Brasil-região Nordeste (NDE); Brasil-região Centro-oeste (COE); Brasil-região Sudeste (SDE); Brasil-região Sul (SUL); Resto do Mercosul (MER); 
Estados Unidos (USA); Resto do Nafta (NAF), Resto da América (ROA), União Européia 25 (EUR); China (CHN); Resto do Mundo (ROW). 
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Já o cenário de extensão de incentivos fiscais aos demais setores da economia 

(cenário c) provoca redução no PIB de quase todas as regiões brasileiras 

(exceção para o NDE), mas este seria acompanhado de considerável aumento 

no consumo das famílias, elevando o bem-estar agregado. Contudo, a renúncia 

fiscal provocada por essa expansão nos incentivos seria bastante deletéria à 

atividade governamental, que sofreria uma contração entre 4,3% a 7%, 

dependendo da região. Esse resultado indica que estender benefícios fiscais 

aos demais setores da economia provoca fortes prejuízos aos cofres públicos, 

sem ganhos de PIB via aumento da eficiência e melhor alocação dos recursos, 

mas traria benefícios aos consumidores, que teriam acesso a bens mais 

baratos. 

 Já o cenário d, de implantação de uma alíquota de imposto ao consumo 

intermediário igual para todos os setores, de forma que essa nova alíquota não 

altere o nível de atividade do governo (não impacte no volume de arrecadação 

inicial), traz aumentos no PIB de todas as regiões brasileiras. Algumas regiões 

experimentam aumento no bem-estar das famílias (NOR e SDE), enquanto 

outras possuem leve queda (NDE, COE e SUL). Esse cenário permite ganhos 

de eficiência alocativa, evidentes pelos aumentos no PIB, indicando que as 

isenções fiscais hoje existentes acabam por distorcer de forma prejudicial as 

escolhas dos agentes econômicos. Por outro lado, os impactos sobre o bem-

estar revelam a dificuldade de se perseguir a isonomia tributária, uma vez que 

consumidores em algumas regiões seriam prejudicados no seu consumo 

agregado. 

 

4.5 Entrevista com dois profissionais da área sobre questões tributárias 
no agronegócio 

 

 

 O presente tópico sintetiza duas entrevistas com profissionais 

especialistas em agronegócio e direito econômico, a respeito do atual contexto 

de tributos e isenções no agronegócio brasileiro, bem como do impacto dessa 

estrutura tributária sobre o crescimento do setor e do país. Os especialistas 

entrevistados foram o advogado Dr. Renato Buranello, Doutor e Mestre em 

Direito das Relações Sociais na Área de Concentração Direito Comercial pela 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sócio do escritório de advocacia 

Demarest Advogados, com atuação nas áreas do Direito Contratual, Direito 

Bancário, do Mercado de Capitais e Agronegócio; e o advogado Dr. Henrique 

Mello, doutorando em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela 

Universidade de São Paulo; Mestre em Direito pela Universitá degli Studi di 

Genova (Itália), coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – 

IBET, em São José do Rio Preto/SP, e sócio do escritório de advocacia 

Henrique Mello Advocacia Tributária.    

O intuito ao realizar entrevistas com esses dois profissionais de 

mercado, especialistas no assunto, foram de complementar o escopo final da 

pesquisa com informações que fossem de relevância para o assunto. 

Principalmente, se considerarmos o contexto vigente em detrimento do que foi 

discutido até o momento, torna-se de suma importância verificar se tais 

resultados se confirmam quando confrontados com a opinião e o parecer de 

um especialista que lida com o assunto no seu dia-a-dia, ou se a mesma 

conflitua com os aspectos abordados na discussão. Contudo, como não foi 

possível expandir a aplicação da entrevista a outros profissionais e 

especialistas no assunto, faz-se aqui a ressalva que as respostas obtidas não 

serão tomadas ou consideradas como percepção comum entre especialistas ou 

agentes do setor, mas apenas consideradas como agregadoras de informação 

e análise aos demais resultados até agora obtidos. 

Para tanto, buscou-se elucidar melhor, por meio das opiniões dos 

entrevistados, os desafios da gestão pública no que tange à tributação do setor 

do agronegócio, o papel dos incentivos fiscais autorizados através de Leis pelo 

governo com intervenções na economia, o quão desejável é o favorecimento 

ao setor via isenções como forma de minimizar os custos de produção, e o 

impulsionamento dos mesmos para crescimento, assim como os investimentos 

para o agronegócio. 

 Não obstante, também é bastante relevante obter a opinião dos 

profissionais, considerando seus conhecimento e experiências, sobre quais os 

impactos que esses incentivos podem gerar na economia, se considerarmos 

seus impactos positivos e negativos.  

 A seguir, compila-se os principais resultados das entrevistas. As 

entrevistas na íntegra estão disponíveis no Anexo 1 e 2.   
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Buranello (2016) ressalta, que embora não seja um tributarista, entende 

o quanto é pesada a carga tributária no Brasil e os efeitos desse peso sobre os 

custos de produção, mas salienta que a questão mais relevante que deveria 

ser abordada quando se discute os problemas tributários na realidade brasileira 

é a da produtividade, pois, ao se comparar o Brasil atual com os demais 

países, é possível observar que, apesar de se utilizar dos mesmos recursos, 

produz-se menos no Brasil em relação ao contexto geral.    

 Novamente, para Buranello (2016), o país dá exemplo de produção de 

commodities, tais como milho, soja, café, entre outras, mas, em comparação 

com a mesma produção em outros países, é possível concluir que os tributos 

pesam exacerbadamente nos custos de produção, assim, dificultando o 

desempenho dos produtos brasileiros no mercado em geral e seus outros 

setores. 

 Já de acordo com Mello (2017), a respeito de que medida ou reforma 

poderia ser realizada para minimizar a carga tributária, uma possível primeira 

resposta seria de uma mudança na forma da constituição do Estado brasileiro, 

retirando-lhe o peso de tantos deveres e benefícios para com os cidadãos e a 

sociedade, o que reduziria a exigência de tantos tributos. Contudo, no entanto, 

seria uma idéia equivocada, uma vez que necessitaria de uma mudança radical 

na Constituição.  

 Ao ser questionado, sobre a necessidade de aumento da carga tributária 

no Brasil, visto o déficit fiscal atual e o impacto da recente crise econômica 

sobre a arrecadação, Buranello (2016) acredita que o sistema tributário 

brasileiro está distorcido, pois muitos que atuam no agronegócio não querem 

pagar tributos, ou pagam muito pouco, e assim preferem operar como pessoa 

física, pagando menores níveis de impostos, ou até mesmo trabalhando na 

informalidade, o que gera as sonegações. Nesse aspecto, o entrevistado afirma 

que o nosso sistema tributário precisa de uma reforma urgente, pois, aqueles 

que deveriam pagar mais, não o fazem, enquanto o maior peso dos tributos 

recai sobre aqueles que deveriam pagar menos. 

 Para Mello (2017), existem duas maneiras de enfrentamento do 

problema do déficit público, sendo a primeira aumentar as receitas, e a 

segunda diminuir as despesas. O mesmo acredita que parece não haver lastro 

para obtenção de novas receitas indiretas (tributos), uma vez que a sensação 



73 
 

 
 

geral do peso da carga tributária é de 32% sobre o PIB, quase que 

inviabilizando o desenvolvimento econômico. Entretanto, se tratando da 

diminuição das despesas, terá por resultado a correspondente diminuição da 

necessidade de financiamento, permitindo assim, que se mantenham mais 

investimentos na economia livre, aumentando as chances da retomada do 

crescimento. 

No que se refere às isenções fiscais ao setor de agronegócio, que 

funcionam muitas vezes como subsídios concedidos pelo governo, no ponto de 

vista de Buranello (2016), acabam por distorcer os incentivos à produção e aos 

investimentos, favorecendo uns setores e penalizando outros, tendo sido 

criadas apenas para lidar com externalidades. Nesse sentido, o Estado 

precisaria desenvolver um planejamento mais rigoroso de suas atividades, 

assim como ser mais eficiente na gestão e distribuição dos recursos que 

arrecada. 

No que tange à opinião do entrevistado em relação aos incentivos 

fiscais, o mesmo acredita que o nível e incidência destes está distorcido e 

acaba não solucionando problemas. É relevante mencionar a relação de sua 

posição com o pensamento do economista estadunidense Joseph 

Eugene Stiglitz (1988), discutido na revisão de literatura. Um dos principais 

aspectos de sua visão sobre economia é fazer com que os mercados 

funcionem sem intervenções econômicas, ou seja, que o estado deixe de atuar 

como “remediador”. Não obstante, Stigliz (1988) afirma que para que um 

sistema tributário funcione é preciso ter eficiência econômica (evitando as 

distorções, assim como comentado pelo entrevistado) e simplicidade 

administrativa, ser flexível, ter responsabilidade política e justiça fiscal. 

Mello (2017), ainda ressalta que a intervenção do Estado no domínio 

econômico através da concessão de benefícios fiscais, entre eles a isenção de 

tributos, também é uma forma de despesa, tratando-se de gastos indiretos. E, 

portanto, aumentando as despesas, conseqüentemente, aumenta a 

necessidade de financiamento, pois automaticamente, aumenta-se o custo 

estatal.  

 De volta ao entrevistado Buranello (2016), o mesmo considera que o 

fator tributário é importante, mas que dentro do contexto econômico, o Brasil 

precisa mesmo é melhorar sua produtividade, investir em tecnologia, com 
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intuito de tornar a economia mais competitiva. Novamente, ao comparar a 

opinião do entrevistado aos textos considerados na revisão de literatura, 

percebe-se que o mesmo está alinhado ao mencionado por Jones (2015), de 

que a infraestrutura social de um País é responsável por favorecer ou 

prejudicar a produção e o investimento, e por conseqüência, a produtividade. 

Nesse sentido, a tributação incidente sobre o agronegócio brasileiro não deve 

ser considerada isolada do contexto tributário brasileiro. Ainda, em seu estado 

atual, com proporções maiores de isenções fiscais relativas a outros setores, 

não contribui para o aumento da produtividade do país.  

 Segundo o entrevistado, Mello (2017), o equilíbrio ou minimização da 

carga tributária no setor específico do agronegócio passa pela alteração da 

sensação do peso dos tributos incidentes sobre a atividade. A mais adequada 

redução de carga tributária se dá através do efetivo oferecimento aos 

contribuintes (inclusive o agronegócio) das contrapartidas esperadas do Estado 

em função do financiamento que lhe é garantido pelas receitas indiretas. 

 Por esses motivos, a razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, 

praticabilidade ou simplicidade, segurança jurídica, são todas palavras de 

ordem, segundo Mello (2017), quando o objetivo é garantir bons resultados 

para um setor tão relevante para a economia nacional como é o agronegócio. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Este trabalho teve por objetivo levantar e apresentar o estado atual da 

carga tributária incidente nos setores agrícola, pecuário e agroindustrial 

brasileiro, bem como discutir se esses tributos influenciam ou contribuem para 

o desenvolvimento do setor. Ainda, buscou avaliar como a estrutura tributária 

incidente sobre o agronegócio impacta este setor e a economia brasileira. 

Neste aspecto, discutiu-se na revisão de literatura sobre o papel que o 

sistema tributário vigente desempenha na economia, sua influência, 

importância e contribuição como componente da infraestrutura social de uma 

nação. Não tão somente, discorreu-se sobre os debates acerca das elevadas 

alíquotas, da complexidade do sistema tributário em relação às suas regras, de 

como são feitas as distribuições da arrecadação desses recursos, do impacto 

que esses elevados tributos geram na produtividade das indústrias, e como 

tudo isso impacta na competitividade do Brasil nos mercados globais.  

 Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada uma investigação e 

revisão nos documentos e materiais, como as leis tributárias, leis 

complementares, normas, decretos, portarias, instruções normativas, atos 

declaratórios e índices econômicos. Ainda, foram simulados cenários de 

alterações na estrutura tributária em um modelo quantitativo de simulação 

econômica. Por fim, de forma complementar as análises, entrevistou-se dois 

especialistas do setor sobre o efeito da estrutura tributária incidente no 

agronegócio no crescimento do setor e do país. 

 Como resultados, a pesquisa elucidou quais são os tributos incidentes 

em uma parte considerável da cadeia produtiva do agronegócio, considerando 

desde o produtor rural até a agroindústria processadora, tais como: IRPF 

(produtor rural pessoa física e jurídica), PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, ICMS, 

INSS, FUNRURAL, ISSQN e ITR. 

 Ainda, apresentou os diversos incentivos fiscais a que estão sujeitos os 

produtores rurais e a agroindústria, considerando os tributos federais e 

estaduais, tomando como caso ilustrativo a legislação do Estado de São Paulo, 

especifamente demonstrando as isenções de Pis e Cofins para os produtos do 

agronegócio comercializados na cesta básica, produtos como arroz, feijão, 
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milho, soja, carne bovina, peixes, farinha, entre outros como milho em grãos, 

soja, trigo, café, etc. Demonstrou também que a maior parte dos insumos 

agropecuários tem isenção de IPI, mostrando através da legislação que poucos 

produtos do agro são tributados pelo IPI, tais como cigarro, vinhos, cervejas, 

dentre outros. Também foi demonstrado que os insumos agropecuários 

também recebem incentivos fiscais nos impostos estaduais, como exemplo, a 

maior parte dos insumos para diversos setores do agronegócio tem isenção 

total do ICMS para comercialização dentro do Estado de São Paulo, citados no 

Artigo 41 do Regulamento do ICMS. 

Identificou-se ainda que há uma considerável diferença quando 

comparamos os custos em termos de alíquota tributária entre o produtor rural 

(pessoa física), cujos custos produtivos giram em torno de 20% a 32% de toda 

sua produção agrícula, o produtor rural (pessoa jurídica), cujos custos 

produtivos giram em torno de 12,28% a 48,80%, e os custos gerados pela 

tributação incidentes sobre o setor produtivo da agroindústria, que giram em 

torno de 12,28% a 51,90%.  

Considerando a alta carga tributária inicdente na cadeia produtiva do 

agronegócio brasileiro, os elevados custos de produção inicdentes sobre o 

setor produtivo, como também a baixa capacidade contributiva do País, conlui-

se que a incidência da tributação na condição empresarial seria mais desejável 

na forma de pessoa jurídica, ao invés de pessoa física, como forma de se 

melhorar a arrecadação do país. Se todos os produtores entrassem no mesmo 

regime tributário, isso permitiria uma menor alíquota por produtor para se obter 

uma arrecadação maior. Ainda, tenderia a aumentar a eficiência e a 

competitividade nacional. 

As simulações quantitativas evidenciaram que os benefícios fiscais 

concedidos ao agronegócio estimulam positivamente esse setor e a economia 

como um todo, porém, trazem prejuízos não desprezíveis à arrecadação de 

tributos. A mudança na estrutura tributária que incide sobre os insumos na 

direção da isonomia de uma mesma alíquota aplicada a todos os setores traria 

ganhos de eficiência e PIB ao país. 

Esses resultados permitem concluir que o modelo do sistema tributário 

nacional incidente sobre o agronegócio é complexo, com alta carga tributária, 

elevadas alíquotas e número excessivo de impostos e de taxas e contribuições 
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incidentes na cadeia. Mas ao mesmo tempo, tanto os produtores rurais, quanto 

à agroindústria voltada a produtos de exportação recebem um número 

considerável de incentivos fiscais na forma de isenções, o que os coloca, em 

termos relativos, em posição de menor tributação em relação aos demais 

setores produtivos da economia, com impactos positivos sobre o crescimento 

do país. Porém, um sistema tributário mais simples, em que todos os setores 

econômicos estivessem sujeitos ao mesmo nível de tributação, permitiria 

ganhos de eficiência e crescimento mais consideráveis, com efeitos 

diferenciados sobre as várias cadeias do agronegócio. 

Dessa forma, ao mesmo tempo, que as isenções tributárias favorecem 

esses elos do agronegócio brasileiro, gerando efeitos potencialmente positivos 

associados a menores custos tributários às empresas e negócios do setor em 

relação aos demais setores da economia, também afeta de forma negativa a 

economia, tanto pela complexidade e excesso de impostos e alíquotas, que 

gera custos de transação e incentiva sonegação e evasão fiscal, quanto pelos 

aspectos de eficiência econômica, uma vez que as isenções contribuem para 

distorcer a alocação de fatores entre os setores econômicos.    

Por fim, seguindo a lógica de Stiglitz, recomenda-se que os esforços de 

mudanças na tributação e possível reforma fiscal sejam direcionados à 

simplificação do sistema tributário, como por exemplo, através da criação e 

introdução de um imposto único sobre as transações em substituição à 

multiplicidade de impostos indiretos existentes, com alíquotas similares entre 

todos os setores. Tal medida ainda traria outras vantagens discutidas por 

Stiglitz, como menores distorções à eficiência econômica e a simplicidade 

administrativa. 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTA DR. RENATO M. BURANELLO – Doutor e Mestre em Direito 

das Relações Sociais na Área de Concentração Direito Comercial pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2005). É sócio do Demarest 

Advogados, com atuação nas áreas do Direito Contratual, Direito 

Bancário e do Mercado de Capitais e Agronegócio. 

 
 
 
1) Considerando os dados do CEPEA, que apontam que a carga tributária 

no Brasil representa, nos últimos cinco anos, em média 32% do produto 

interno bruto (PIB), que medida ou reforma poderia o governo tomar para 

amenizar a carga tributária tão elevada do nosso País? 

 

Resposta: Embora eu não seja um tributarista, no que se refere a questão 

tributária, de modo geral, eu compreendo o efeito da questão tributária sobre os 

mercados, os benefícios e contradições que um sistema tão complexo e tão 

pesado pode gerar. A questão da produtividade hoje é muito séria, pois se 

compararmos o Brasil com outros países, iremos observar que, embora  

produzimos com os mesmos recursos, produzimos menos em geral. O país dá 

exemplo na produção da soja, do milho, enfim, da produtividade agrícola, mas 

isso não é tudo. Quando pensamos na carga tributária do Brasil, em 

comparação com a de outros países, concluímos que os nossos tributos pesam 

exacerbadamente nos custos de produção. Nós não temos aquela margem que 

os outros países têm para pagar mais tributo, e chamamos isso de capacidade 

contributiva. A capacidade contributiva brasileira é menor, porque tem-se 

margens comerciais muito baixas, ou seja, o custo Brasil é maior. Então a 

nossa logística é pior, a nossa mão de obra é pior e o nosso custo trabalhista é 

pior. Sendo assim, quando somamos os fatores de produção, notamos que 

essa produtividade é baixa. Então a capacidade de contribuir mais é menor. A 

carga pesa mais. Este é o problema, mas teria que detectar isso como solução. 

Precisamos tornar o país mais eficiente, assim teremos mais base de cálculo 

para o tributo, e com isso poderemos cobrar menos. Outro problema é a 

informalidade, sabe-se que a economia informal no Brasil é muito grande. E 
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essa economia informal não paga o tributo, portanto o governo arrecada 

menos. 

 

2) Diante de uma das maiores crises econômicas que o Brasil tem 

atravessado, com um grande rombo nas contas públicas, um déficit 

público que o país nunca enfrentou antes, visualizamos o governo se 

articular de forma muito morosa, não apresentando nenhum plano de 

reforma tributária. O mesmo, admitiu publicamente não conseguir fechar 

a conta com a arrecadação atual, falando-se até em aumento de impostos, 

acreditando ser essa a grande saída dos problemas. A saída que o 

governo deve buscar com a reforma tributária para conter o elevado 

déficit público seria aumentar os impostos, ou seja, aumentar ainda mais 

a carga tributária do Brasil, uma vez que nossa arrecadação atual não 

consegue cobrir os gastos públicos? Qual sua opinião? 

 

Resposta: Até no agronegócio existem estudos indicando que se todo o setor 

produtivo, mesmo o agrícola, a pecuária, enfim, os que atuam dentro da 

porteira, estivessem na mesma condição empresarial, ou seja, ao invés de 

ficarem como pessoa física, fossem todos contribuintes na pessoa jurídica, 

poderíamos melhorar a arrecadação do País. Muitos que atuam no 

agronegócio não querem pagar tributo, ou pagam muito pouco, e assim 

continuam operando na pessoa física, pagando-se muito pouco tributo, ou até 

mesmo na informalidade, não pagando nada. Há estudos que comprovam que, 

se ao invés de aumentar tributo fizesse com que todo mundo pagasse, todo 

mundo entrasse no mesmo regime, todo mundo iria pagar menos e assim  

teríamos uma carga tributária reduzida, mas uma arrecadação bem maior, não 

é aumentar a carga, é fazer todo mundo contribuir numa margem mínima. 

Nosso sistema está todo distorcido, poucos pagam muito e outros não pagam 

nada, isso precisa mudar, o sistema tributário precisa de uma reforma tributária 

urgente. Essa economia precisa ser reaplicada no próprio negócio, na própria 

empresa. Não adianta só aumentar tributos, tem que melhorar a cobrança, 

distribuir melhor a carga tributária e melhorar a eficiência. O interessante seria 

que todo mundo contribuísse com uma carga menor, porque assim aumentaria 

a base de cálculo para contribuição, o que levaria a compreensão de que a 
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massa de contribuintes aumentou e todo mundo, então, pagaria menos. 

Sabemos que esse sistema de aumentar ainda mais os impostos não funciona 

mais, chegamos no limite. Aquele que paga em dia é penalizado e aquele que 

não paga fica devendo tributos entre 05 a 10 anos, deixa a CND ficar negativa, 

esperando por um programa do governo que dá 50 % de desconto para pagar 

em 20 anos. Então isso é um incentivo a não contribuição. O que precisa é 

acabar com isso. É a ideia de que o Estado paternal é bom, mas na verdade 

para nossa economia não é. Distribuição da carga e maior eficiência na 

cobrança, seriam esses os fatores chaves para uma reforma tributária. 

 

3) Hoje, observamos o aumento gradativo e contínuo da inflação, 

elevados custos industriais, tais como energia, insumos, fertilizantes, ou 

seja, custos diretos de produção, elevando, paulatinamente, o índice de 

desemprego, como também um alto índice de endividamento por parte 

das empresas, diminuindo o poder de compra, e pelo lado das empresas 

freando os investimentos gerando ainda mais problemas para a 

economia. Para que o mercado volte a crescer e o empresariado volte a 

acreditar na possibilidade de estabilidade econômica e invista novamente 

no mercado, em sua opinião, o governo deveria fazer intervenção 

econômica, reduzindo tributos de alguns setores, como forma de 

estímulo ao crescimento, como por exemplo, dar mais isenção fiscal ao 

setor do agronegócio como estímulo de desenvolvimento econômico? 

 

Resposta: Aqui a questão não é apenas tributária. Retornando ao que disse 

anteriormente, é uma questão de produtividade, o Brasil precisa ser mais 

produtivo. Eu li uma pesquisa feita a partir de dados do Banco Mundial, 

comparando os dados de alguns países desenvolvidos com o Brasil, e as 

diferenças apontadas pela pesquisa são assustadoras. O Brasil, do ponto de 

vista de ambiente de negócio, é um dos piores do mundo. Está entre os piores 

países para se empreender. Tudo é caro, moroso e muito burocrático. Então 

reduzir impostos é o fator mais importante? Acredita-se que não, pois a 

questão de fato é tornar-se mais produtivo, mais eficiente e mais competitivo. 

Todo investidor quer ter um ambiente de segurança jurídica. Mas aqui no Brasil 
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tudo se judicializa. Tudo se leva ao judiciário e o investidor não ficará 

esperando entre 10 a 15 anos para poder tirar o dinheiro que ele investiu. 

 

4) Do ponto de vista financeiro, os tributos representam uma drenagem 

de caixa forçada que, ao incidirem sobre as mercadorias, aumentam os 

custos; sobre as vendas, restringem as margens de rentabilidade dos 

produtos e sobre os resultados, reduzem o retorno sobre o investimento 

dos acionistas/proprietários e não estimulam novos investimentos de 

expansão e geração de empregos. Pensando no setor do agronegócio, 

especificamente no “pós porteira”, ou seja, na agroindústria, os tributos 

contribuem para a alta dos custos industriais, ou seja, elevam em muito 

seus custos de fabricação/produção, como também reduzem seu retorno 

sobre os investimentos. Qual seria a melhor estratégia para equilibrar, ou 

minimizar, essa alta carga tributária do setor agro, uma vez que o 

agronegócio tem contribuído para o equilíbrio da balança comercial, 

sendo este um dos setores mais pujantes de nossa economia, mesmo 

diante de uma grande crise econômica? 

 

Resposta: Depende. A Suíça, por exemplo, possui uma das maiores cargas 

tributárias do mundo. Contudo, é o melhor país para se viver. Você paga 40% 

de tributo, mas tem tudo, tirando o supermercado, a escola é de graça e 

fornece ensino de qualidade, a saúde é de graça e de qualidade, o transporte é 

excelente. Assim, você não gasta mais nada. O certo, então é que se fizesse 

isso, gastasse 40% com impostos e não se pagasse mais nada com serviços 

de natureza pública. No Brasil, você paga 35% de tributo sobre sua renda, mas 

tem que ter plano de saúde, porque nada funciona. É preciso ser realista. O 

quadro é meio fictício. O cidadão paga o tributo ao governo, e o governo 

engana o cidadão fingindo que aplica bem, e aí o cidadão procura enganar o 

governo fingindo que vai pagar o tributo, ou declara, mas não paga e fica 

esperando um parcelamento. Assim, todo mundo fica rico deixando de 

contribuir. As coisas não funcionam. Os fatores econômicos tem grande 

relevância, pois são eles que estão influenciando diretamente toda essa 

situação complicada. O fator tributário é efeito importante, mas dentro de um 

contexto econômico mais amplo. Dentro desse contexto, como o tributo poderia 
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ajudar, regular e melhorar e não ser simplesmente arrecadação de fundo? Uma 

questão bem doméstica que é paralela a isso: prevê-se a multa de trânsito, 

porque deseja-se uma população mais educada no trânsito. Seria isso um fato 

ou nós estamos enganando um ao outro aqui? É claro que estamos nos 

enganando. Nós temos um radar a cada esquina e mil infrações para 

justamente encher o cofre do governo. Tem sinaleiro aqui em São Paulo que 

multa todo mundo, já contabilizaram as multas que dão. Em cada 10 segundos 

ele multa porque é uma curva que todo mundo precisa passar e ele dá como 

infração você ter virado naquela posição. Então ele vai multando todo mundo 

automaticamente. São 2000 (duas mil) multas diárias. Então não é necessário 

alterar, pois está virando um rio de dinheiro. O governo tem que simplificar a 

carga tributária, melhorar a cobrança e redistribuir melhor. 

 

5) A redução da carga tributária, através de incentivos fiscais, 

especificamente se tratando de alguns tributos federais (PIS e da 

COFINS), incidentes sobre os insumos agropecuários, seria uma boa 

alternativa para o setor, uma vez que, com esse incentivo, podemos 

reduzir os custos de produção? 

 

Resposta: Voltando o foco da questão para o agro, no que se refere às 

isenções, como você mesmo mencionou no início de sua introdução: o subsidio 

por um longo prazo é viável? Não, pois, essas medidas de exceção colocadas 

pelo governo, são criadas para ajustar as externalidades. E o que são essas 

externalidades? São condições negativas de um setor ou de uma pessoa num 

ambiente de negócio. As margens do agronegócio são pequenas, não cabem 

taxas de juros tão altas, por outro lado o que acontece? No momento em que 

se oferece um recurso muito barato e tem que subsidiar para o governo com o 

dinheiro do governo, essa conta vai voltar. Sabe aquela história de uma soma 

da renda familiar, você e sua esposa diz lá, nós ganhamos 30 mil por mês, mas 

nós estamos gastando 40, vamos pedindo para o banco os 10 que falta todo 

mês. A mesma lógica funciona para as contas do governo. O que o governo 

faz? Ele constantemente emite título publico e paga as notas do tesouro 

nacional, seja 14%, 15% SELIC, com 1% ao ano. Só não paga se o Estado 

quebrar, mas imagina que o Estado vá pagar. Só que o Estado esta captando a 
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14% e o crédito rural é 8,75%, de 8,75% para 14% é mais de 5%. Então quem 

está bancando esses 5%? Somos nós cidadãos, contribuintes. Logo, para onde 

vai acabar essa conta? Aonde vai fechar essa conta? Então imagina, o Estado 

captando caro e emprestando barato. Ao longo do tempo, a conta caixa não 

aguenta. Ao invés dele, a pessoa que está pegando a 8%,7%, 4%, vai para o 

mercado privado. Consequentemente, todo o ano o governo vai dar, então a 

pessoa nunca se preparou para pegar o recurso no crédito privado. O dia que 

acabar o crédito oficial a figura é assim: Eu, Estado fico dando a mão para você 

atravessar a rua e tem um dia que eu não vou com você mais para a rua, então 

você não consegue atravessar a rua. 

Foi o que aconteceu com uns produtores de soja, na hora de fazer o pedido de 

recuperação judicial ele quer ser PJ e na hora de pagar o tributo ele quer pagar 

na PF. A recuperação judicial é só na pessoa jurídica, então ele registra na 

pessoa jurídica para pagar a recuperação judicial. Então porque você não está 

registrado há 10 anos atrás? Ao refletir acerca da questão da mudança de 

paradigma, para mim a questão tributária é ferramenta, é mecanismo de mexer 

na política empresarial, política monetária, mas não que ela seja a razão de 

tudo. Mas, com a reforma fiscal, tributária no Brasil, está tudo resolvido? Não, 

não está. Porque o Estado precisa ser diferente. O Estado precisa ser muito 

mais planejador da atividade. Mais eficiente! Planejar e ser mais eficiente! E 

não achar que ele vai fazer no lugar do outro. Então esse é o ponto, a isenção 

normalmente é assim que ocorre, ela teria que ser muito pontual, ela tem 

tempo para começar e tempo para terminar. Aquilo que se coloca como 

isenção de muito tempo é uma distorção, porque a isenção não vai achar o 

equilíbrio. Se você está com uma pneumonia, mas você toma um remédio de 

tosse, o remédio da tosse não vai curar a bactéria que você tem da pneumonia. 

Mantendo a isenção, dentro de um mercado, na verdade que está irregular, 

dessincronizado tentando com a isenção adaptar a isso, percebemos que ela 

não pode ser eterna, a isenção tem que ser algo temporário. Quando o governo 

quer fomentar um setor para o desenvolvimento, dando como incentivo fiscal 

as isenções tributárias, esse benefício tem que ser muito bem personificado, 

para que ele sirva, para quem ele vai, e por tempo limitado. Se ele se tornar 

eterno é porque tem algo errado. E por que isso? Volto naquele setor que tem 

uma hipossuficiência. Ele não é suficientemente forte para concorrer e aí eu 
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dou esse fomento. A hora que esse cara ficar forte e conseguir se colocar na 

mesma condição eu solto. Eu solto a mão. É a mesma história de atravessar a 

rua. Agora se eu colocar aquilo como órgão, como função permanente do 

organismo, ele nunca vai largar minha mão. Então temos uma distorção que 

será eterna e cada vez mais aumentando e aumentando, pois eu não estou 

deixando o setor mais eficiente, eu estou é mais amamentando o bicho e a 

hora que eu não conseguir mais, não tiver mais leite para esse negócio, e aí 

não soube desmamar, a verdade é essa. Eu tenho muita coisa mamando no 

Estado, que hoje é a mãe e o Estado está dizendo: “eu não consigo mais 

carregar”. Só que você também não preparou seu filho para andar sozinho. 

Este que é o problema! Então, os incentivos mal colocados, não contribuem 

para desenvolver mercado e nem geram eficiência nos mercados. O negócio é 

assim: Um negócio que funciona no mundo há séculos e o Brasil quer inverter. 

Essas regras econômicas não respeitam, vamos dizer assim, a direção do 

Estado. Não adianta o Estado baixar Decreto e falar que vai ser assim, porque 

tem uma ordem de mercado que fala mais alto. Oferta e demanda: não adianta 

é oferta e demanda dita. Sistema de preço: porque que o setor de grãos é um 

dos setores que vão melhor no mundo inteiro e no Brasil? Porque é livre 

mercado, ninguém põe a mão, é cotado em Chicago, mundialmente você tem 

sua soja aqui, em qualquer lugar do mundo você olha Chicago. Aqui no Brasil 

não, por um exemplo, o Estado tabelou a gasolina, portanto tabelou o etanol, 

porque um é parâmetro do outro. O que aconteceu com o setor 

sucroalcooleiro? Quebrou. O que temos que fazer? Mais gente comprando, 

mais gente vendendo, e dessa forma trazer o equilíbrio normal. Eu vou lá e 

altero, eu Estado quero alterar os fatores de produção. Não vai conseguir. O 

Estado não é melhor que aqueles agentes que atuam naquele setor, o Estado 

não conhece mais que os agentes daquele setor nos quais eles atuam. E o 

incentivo é isso, é um mecanismo artificial de controle, de condutas. Chegará 

uma hora que é tão artificial que não é sustentável. Fábio Nusdeo trata bem 

desse assunto em seu livro, são desequilíbrios de mercado, que geram as 

chamadas externalidades. O Estado precisa entender externalidade e atuar em 

forma de planejar e incentivar, mas não querer ir lá e atuar por ele. Isso não 

gera um mercado mais eficiente, ao contrário. O Estado pode atuar numa 

forma de conduzir, é igual uma manada, vou conduzir para o lugar certo, mas 



94 
 

 
 

não queria tomar conta de todos eles que não dá, porque uma hora a manada 

irá desgarrar. Sai daquele contexto, falta ao Brasil uma política de Estado para 

o agronegócio. Sabe o que temos: política de governo. Entra um governo e 

fala: olha a política é essa. Sai o governo e a política é outra. Precisamos 

acabar com isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma política para o 

setor de energia, qualquer governo que assuma a presidência dos Estados 

Unidos irá trabalhar com o mesmo padrão da política do setor, a política é a 

mesma, porque é uma política de Estado, independe de quem é o governo. O 

Estado ditou que é aquilo, assim que funciona. Agora no Brasil não, eu entrei 

vou mudar tudo que o outro estava fazendo. Agora a minha prioridade é outra, 

então você não tem de fato uma função do Estado. A função é planejamento e 

incentivo. Essas são as funções. Exercer atividade em favor do próprio agente 

privado é uma distorção; a não ser que estivesse num regime estatal, um 

regime comunista. Então o Estado detém todo o Estado, tira do privado e fala 

eu faço tudo. Nós já vimos que isso não funciona, pois esses Estados 

totalitários caíram. Então o que funciona? O Estado tem que ser eficiente e 

planejado, para dar condições para o agente privado entrar e produzir. Ele é 

um ambiente de mercado, regulado, justo, eficiente, que ninguém vai colocar 

um dinheiro lá de graça porque eu acho que é bonito. Exemplo: Eu vou fazer 

um porto lá ao lado do Rio Paraná, mas eu vou operar com margem negativa 

só para agradar todo mundo. Não existe isso. Tinha um projeto aqui para 

colocar um trem que vinha de Campinas ao Rio de Janeiro (trem bala). Os 

chineses vieram, olharam e foram embora. Porque não tinha gente suficiente 

que usava o trem para pagar o custo do trem bala. E o trem nunca saiu do 

papel, porque ninguém iria investir numa coisa que não tem demanda 

suficiente para pagar o custo do trem. Não tinha, porque essa conta não 

fechava. Então o que se tem que fazer? O Estado tem que mostrar que o 

modelo é eficiente para atrair os agentes privados. 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA DR. HENRIQUE MELLO – Doutorando em Direito 

Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo; 

Mestre em Direito pela Universitá degli Studi di Genova (Itália),  

Coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET, em 

São José do Rio Preto/SP, e sócio da Henrique Mello Advocacia 

Tributária. 

 
 

1) Considerando os dados do CEPEA, que apontam que a carga tributária 

no Brasil representa, nos últimos cinco anos, em média 32% do produto 

interno bruto (PIB), que medida ou reforma poderia o governo tomar para 

amenizar a carga tributária tão elevada do nosso País? 

 

Resposta: Pode-se dizer, talvez em sentido mais retórico do que técnico, que 

há uma correlação lógica entre a existência de um Estado Democrático e 

Social de Direito e uma carga tributária elevada, ao menos nominalmente. 

 A atribuição, por parte do constituinte, de inúmeros e importantes 

deveres ao Estado traz como contrapartida a necessidade de relevante 

arrecadação, tanto no que se refere à obtenção de receitas diretas quanto no 

que se relaciona às receitas indiretas, ambas voltadas à remuneração da 

atividade estatal e, consequentemente, à garantia do cumprimento das 

imposições constitucionais relativas aos direitos fundamentais dos cidadãos. 

 Tendo em vista que a pergunta busca saber qual medida ou reforma 

poderia ser realizada para diminuir a carga tributária, uma primeira resposta 

possível, mas – já adianto – equivocada, seria a mudança na forma de 

constituição do Estado brasileiro, retirando-lhe o peso de tantos deveres e, 

consequentemente, a justificativa de exigência de tributos. Isso, no entanto, 

passaria por uma mudança radical da Constituição. 

 Acreditamos, porém, que nosso texto constitucional é dos melhores que 

existem e, por isso, merece ser salvo. Com isso, queremos dizer que o 

problema não está na Constituição e nem na forma de Estado escolhido pelo 
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Brasil. Ou seja, nominalmente, é inafastável que a porcentagem representativa 

da carga tributária no Brasil seja alta, mas isso não significa que a carga 

tributária real precise continuar assim. 

 A reforma pretendida não deve ser do texto constitucional, mas sim da 

forma como esse texto é interpretado e, consequentemente, aplicado. 

 A porcentagem mencionada na questão – 32% - não é necessariamente 

alta diante de um cenário em que o Estado oferece os serviços de qualidade a 

que lhe incumbe, como saúde, educação, lazer, moradia, etc. 

 Carga tributária, portanto, é uma sensação.  

 

 

2) Diante de uma das maiores crises econômicas que o Brasil tem 

atravessado, com um grande rombo nas contas públicas, um déficit 

público que o país nunca enfrentou antes, visualizamos o governo se 

articular de forma muito morosa, não apresentando nenhum plano de 

reforma tributária. O mesmo admitiu publicamente não conseguir fechar a 

conta com a arrecadação atual, falando-se até em aumento de impostos, 

acreditando ser essa a grande saída dos problemas. A saída que o 

governo deve buscar com a reforma tributária para conter o elevado 

déficit público seria aumentar os impostos, ou seja, aumentar ainda mais 

a carga tributária do Brasil, uma vez que nossa arrecadação atual não 

consegue cobrir os gastos públicos? Qual sua opinião? 

 

Resposta: Há pelo menos duas maneiras de enfrentamento do problema do 

crescimento do déficit público. Aumentar receitas ou diminuir despesas. 

 É certo que parece não haver lastro para obtenção de novas receitas 

indiretas (tributos), uma vez que a sensação geral é de que os 32% de carga 

tributária pesam a ponto de quase inviabilizar o desenvolvimento econômico. 

Isso sem falar da “carga tributária escondida” (que é o custo que se tem para 

pagar os tributos), que ajuda a compor o chamado custo Brasil, um dos mais 

altos do mundo globalizado. 

 A diminuição de despesas, por outro lado, tem por resultado a 

correspondente diminuição da necessidade de financiamento (o Estado custa 

menos e, por isso, precisa arrecadar menos), permitindo que se mantenham 
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mais investimentos na economia livre e, consequentemente, aumentando as 

chances de retomada de crescimento, sendo, por isso, mais vantajosa a opção 

pela diminuição de despesas públicas, na comparação com a opção de busca 

por maior obtenção de receitas indiretas. 

 

3)  Atualmente, observamos o aumento gradativo e contínuo da inflação, 

elevados custos industriais, tais como energia, insumos, fertilizantes, ou 

seja, custos diretos de produção, elevando, paulatinamente, o índice de 

desemprego, como também um alto índice de endividamento por parte 

das empresas, diminuindo o poder de compra, e pelo lado das empresas 

freando os investimentos gerando ainda mais problemas para a 

economia. Para que o mercado volte a crescer e o empresariado volte a 

acreditar na possibilidade de estabilidade econômica e invista novamente 

no mercado, em sua opinião, o governo deveria fazer intervenção 

econômica, reduzindo tributos de alguns setores, como forma de 

estímulo ao crescimento, como por exemplo, dar mais isenção fiscal ao 

setor do agronegócio como estímulo de desenvolvimento econômico? 

 

Resposta: A intervenção do estado no domínio econômico através da 

concessão de benefícios fiscais, entre eles a isenção de tributos, é uma forma 

de despesa. Trata-se de gastos tributários indiretos. Ou seja, o Estado, 

desviando-se do sistema tributário de referência, ao invés de investir 

diretamente em determinado setor da atividade econômica (despesa direta), 

deixa de receber receitas indiretas que, em situação normal, receberia, como 

forma de estímulo a determinados setores. 

 Trata-se de medida anticíclica que, quando devidamente justificável, 

deve ser implantada. 

 No entanto, é inegável a característica de aumento de despesas 

presente na concessão de benefícios fiscais. Por isso, referidas medidas 

devem ser tomadas levando-se em conta os ditames da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 Sendo, portanto, aumento de despesas, aumenta-se, 

consequentemente, a necessidade de financiamento, pois, aumenta-se o custo 

estatal. Referida medida (concessão de benefícios) deve vir acompanhada, 
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dessa forma, de racionalização e eficiência na utilização das receitas indiretas 

obtidas de outros setores econômicos, o que possibilitaria que benefícios 

fiscais concedidos a determinados setores da atividade econômica não se 

tornassem aumento de carga tributária a médio e longo prazo. 

 Por isso, conceder isenção tributária ao setor do agronegócio somente 

se apresenta como uma estratégia adequada se pensada no contexto dos 

gastos tributários indiretos e nas formas como esse aumento indireto de 

despesas pode ser anulado com a aplicação racional de receitas tributárias 

para que não se torne elevação de carga tributária posteriormente. 

 

4) Do ponto de vista financeiro, os tributos representam uma drenagem 

de caixa forçada que, ao incidirem sobre as mercadorias, aumentam os 

custos; sobre as vendas, restringem as margens de rentabilidade dos 

produtos e sobre os resultados, reduzem o retorno sobre o investimento 

dos acionistas/proprietários e não estimulam novos investimentos de 

expansão e geração de empregos. Pensando no setor do agronegócio, 

especificamente no “pós porteira”, ou seja, na agroindústria, os tributos 

contribuem para a alta dos custos industriais, ou seja, elevam em muito 

seus custos de fabricação/produção, como também reduzem seu retorno 

sobre os investimentos. Qual seria a melhor estratégia para equilibrar, ou 

minimizar, essa alta carga tributária do setor agro, uma vez que o 

agronegócio tem contribuído para o equilíbrio da balança comercial, 

sendo este um dos setores mais pujantes de nossa economia, mesmo 

diante de uma grande crise econômica? 

 

Resposta: O equilíbrio ou minimização da carga tributária no setor específico 

do agronegócio passa, na linha do que vem sendo respondido até aqui, pela 

alteração da sensação do peso dos tributos incidentes sobre a atividade. Em 

outros termos, é preciso contrapartida por parte do Estado. As promessas 

constantes da Constituição Federal se dão no sentido de que o Estado deverá 

garantir direitos sociais e ambientes de negócios aptos a permitir que seus 

integrantes alcancem o melhor de suas possibilidades. 



99 
 

 
 

 Levado esse raciocínio ao setor do agronegócio, a estratégia deve se 

dar no sentido de garantir, portanto, que o mencionado setor alcance o melhor 

de suas possibilidades. 

 Por isso, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, praticabilidade, 

segurança jurídica, são todas palavras de ordem quando o objetivo é garantir 

bons resultados para setor tão relevante para a economia nacional como é o 

agronegócio. 

 

5) A redução da carga tributária, através de incentivos fiscais, 

especificamente se tratando de alguns tributos federais (PIS e COFINS), 

incidentes sobre os insumos agropecuários, seria uma boa alternativa 

para o setor, uma vez, que com esse incentivo, podemos reduzir os 

custos de produção ? 

 

 A mais adequada redução de carga tributária se dá através do efetivo 

oferecimento aos contribuintes (inclusive o agronegócio) das contrapartidas 

esperadas do Estado em função do financiamento que lhe é garantido pelas 

receitas indiretas. 

 O oferecimento de incentivos fiscais significa, como explicado mais 

acima, aumento indireto de despesas, razão pela qual não pode vir 

desacompanhado de análise da compatibilidade com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e de racionalização das contrapartidas do 

financiamento estatal. 

 Caso contrário, uma medida anticíclica adequada em momento de crise 

econômica pode significar, a médio e a longo prazos, aumento de carga 

tributária. 
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ANEXO 3 

 

QUADRO 3.1. Demonstrativo de Incentivos Fiscais do ICMS do Estado de 

São Paulo, relativo ao Artigo 41(Insumos Agropecuários) do Anexo I, do 

RICMS/2000. 

 

 

Inciso I Inseticida, fungicida, formicida, parasiticida, germicida, acaricida, 
nematicida, raticida, desfolhante, dessecante, espalhante adesivo, 
estimulador, ou inibidor de crescimento (regulador), vacina, soro, 
medicamento, com destinação exclusiva a uso na agricultura, 
pecuária, apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura 
ou sericicultura. 

Inciso II Ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fósforo, fosfato natural bruto ou 
enxofre na saída do estabelecimento extrator, fabricante ou 
importador para: a) estabelecimento industrializador de adubos, 
simples ou composto, fertilizante fosfato ou bicálcio destinado à 
alimentação animal; b) estabelecimento rural dedicado à 
agropecuária, nesta compreendidas pecuária, a apicultura, a 
aqüicultura, a avicultura, a cunicultura, a ranicultura e a sericicultura; 
c) qualquer estabelecimento com fins exclusivamente de 
armazenagem, respectivo retorno, real ou simbólico; d) outro 
estabelecimento do mesmo titular.  

Inciso III Com produtos referidos no inciso anterior, em operação realizada 
entre os estabelecimentos ali mencionados. 

Inciso IV Com os produtos referidos no inciso II, no desembaraço aduaneiro, 
em importação realizada por estabelecimento industrial, pára fins de 
produção de adubo, simples ou composto, fertilizante ou fosfato 
bicálcio destinado à alimentação animal. 

Inciso V Ração animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou núcleo, 
sendo o fabricante ou o importador devidamente registrado no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 
observado o disposto no §1º, com destinação exclusiva a uso na 
pecuária, apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura 
ou sericultura, desde que o produto (Convênio ICMS-100/97, 
cláusula primeira, III, “caput”, na redação do Convênio ICMS-93/96, 
cláusula primeira): (Redação dada ao inciso pelo Decreto 55.379 de 
29-01-2010; DOE 30-01-2010; efeitos desde 01-08-2009).  

Inciso VI Calcário ou gesso, com destinação exclusiva a uso na agricultura 
como corretivo ou recuperador do solo, para uso exclusivo na 
agricultura (Convênio ICMS-100/97, cláusula primeira, IV e XII, este 
último acrescentado o Convênio ICMS-25/03): (Redação dada ai 
inciso pelo Decreto 47.858 de 03-06-2003; DOE 04-06-2003; efeitosa 
partir de 1º-05-2003). 

Inciso VII Semente genética, semente básica, semente certificada de primeira 
geração - C1, semente certificada de segunda geração - C2, semente 
não certificada de segunda geração - S2, destinadas à semeadura, 
observado o disposto no §2º, desde que (Convênio ICMS-100/97, 
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cláusula primeira, V, na redação do Convênio ICMS-99/04, cláusula 
geração - C1, semente certificada de segunda geração - C2, semente 
não certificada de segunda geração - S2, destinadas à semeadura, 
observado o disposto no §2º, desde que (Convênio ICMS-100/97, 
cláusula primeira, V, na redação do Convênio ICMS-99/04, cláusula 
primeira): (Redação dada os inciso pelo Decreto 49.293 de 1º-12-
2004; efeitos a partir de 19-10-2004). 

Inciso VI Calcário ou gesso, com destinação exclusiva a uso na agricultura 
como corretivo ou recuperador do solo, para uso exclusivo na 
agricultura (Convênio ICMS-100/97, cláusula primeira, IV e XII, este 
último acrescentado o Convênio ICMS-25/03): (Redação dada ai 
inciso pelo Decreto 47.858 de 03-06-2003; DOE 04-06-2003; efeitosa 
partir de 1º-05-2003). 

Inciso VII Semente genética, semente básica, semente certificada de primeira 
geração - C1, semente certificada de segunda geração - C2, semente 
não certificada de segunda geração - S2, destinadas à semeadura, 
observado o disposto no §2º, desde que (Convênio ICMS-100/97, 
cláusula primeira, V, na redação do Convênio ICMS-99/04, cláusula 
primeira): (Redação dada os inciso pelo Decreto 49.293 de 1º-12-
2004; efeitos a partir de 19-10-2004).  

Inciso VIII Alho em pó, sorgo, sal mineralizado, farinha de peixe, de ostra, de 
carne, de osso, de pena, de sangue, de algodão, de babaçu, de cacau, 
de amendoim, de linhaça, de mamona, de milho e trigo, farelos de 
arroz, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de milho 
desengordurado, de quirera de milho, de casca e de semente de uva 
e de polpa de cítrica, , glúten de milho, silagens de forrageiras e de 
produtos vegetais, feno, óleos de aves, e outros resíduos industriais, 
desde que se destinem quaisquer desses produtos à alimentação 
animal ou ao emprego na composição ou fabricação de ração animal, 
em qualquer caso com destinação exclusiva ao uso da pecuária, 
apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou 
sericicultura (Convênio ICMS-123/11, cláusula primeira, I); (Redação 
dada ao inciso pelo Decreto 58.283, de 08-08-2012; DOE 09-08-2012; 
efeitos desde 09-01-2012). 

Inciso IX Esterco animal 

Inciso X Mudas e plantas 

Inciso XI Sêmen, congelado ou resfriado, e embrião, exceto, em ambos os 
casos, os de bovinos, de ovinos ou de caprinos, hipótese em que se 
aplica a isenção indicada no artigo 28 deste Anexo; (Redação dada ao 
inciso pelo Decreto 46.295, de 23-11-2001; DOE 24-11-2001; efeitos 
a partir de 22-10-2001) 

Inciso XII Enzimas preparadas para decomposição de matéria orgânica animal, 
classificadas no código 3507.90.04 da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH. 

Inciso XIII Amônia, uréia, sulfato de amônio, nitrocálcio, MAP (mono-amônio 
fosfato), DAP (dimônio fosfato), cloreto de potássio, adubo simples e 
compostos, fertilizantes e DL Metionina e seus análogos, desde que 
se destinem quaisquer desses produtos à utilização na produção 
agrícola ou à fabricação de adubo simples ou composto, ou de 
fertilizante; (Redação dada ao inciso pelo Decreto 55.379 de 29-01-
2010; DOE 30-01-2010; efeitos desde 01-08-2009) 
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Inciso XIV Girino, alevino, ovo fértil e aves de um dia, exceto as ornamentais 
(Convênio ICMS-100/97, cláusula primeira, IX, na redação do 
Convênio ICMS-89/91, cláusula primeira). (Inciso acrescentado pelo 
Decreto 46.295 de 23-11-2001; DOE 24-11-2001; efeitos a partir de 
22-10-2001) 

Inciso XV Gipsita britada destinada ao uso da agropecuária ou à fabricação de 
sal mineralizado (Convênio ICMS-100/97, cláusula primeira, XI, na 
redação do Convênio ICMS106/02). (Inciso acrescentado pelo 
Decreto 47.278 de 29-10-2002; DOE 30-10-2002; efeitos a partir de 
14-10-2002) 

Inciso XVI Milho, quando destinado a produtor, à cooperativa de produtores, à 
indústria de ração animal ou órgão oficial de fomento e 
desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado (Convênio ICMS-
123/11, cláusula primeira, II); (Redação dada ao inciso pelo Decreto 
58.281, de 08-08-2012; DOE 09-08-2012; efeitos desde 09-01-2012). 

Inciso XVII Extrato pirolenhoso descantado, piro alho, silício líquido piro alho e 
bio bire plus, para uso na agropecuária (Convênio ICMS-100/97, 
cláusulas primeira e terceira, com a redação da cláusula primeira 
dada pelo Convênio ICMS-156/08). (Inciso acrescentado pelo 
Decreto 54.009, de 12-02-2009; DOE 13-02-2009; Efeitos desde 1º de 
janeiro de 2009)  

Inciso XVIII Óleo, extrato seco e torta de Nim (Convênio ICMS-55/09, cláusula 
segunda). (Inciso acrescentado pelo Decreto 54.679, de 13-08-2009; 
DOE 14-08-2009; Efeitos desde 01-08-2009) 

Inciso XIX Farelos e tortas de soja e de canola, cascas e farelos de soja e de 
canola, sojas desativadas e seus farelos, quando destinados á 
alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal 
(Convênio ICMS-62/11); (Redação dada ao inciso pelo Decreto 
57.684, de 27-12-2011; DOE 28-12-2011; Efeitos desde 01-10-2011), 
em qualquer caso com destinação exclusiva ao uso na pecuária, 
apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura, ou 
sericicultura (Convênio ICMS-100/97, cláusula segunda, I, na redação 
do Convênio ICMS-150/05, cláusula primeira); (Inciso acrescentado 
pelo Decreto 55.379 de 29-01-2010; DOE 30-01-2010; efeitos desde 
01-08-2009) 

Inciso XX Aveia e farelo de aveia, destinados à alimentação animal ou ao 
emprego na fabricação de ração animal, em qualquer caso com 
destinação exclusiva a uso na pecuária, apicultura, aqüicultura, 
avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura (Convênio ICMS-
149/05). (Inciso acrescentado pelo Decreto 55.379 de 29-01-2010; 
DOE 30-01-2010; efeitos desde 01-08-2009) 

 

 

 

 

 

 


