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NOSSA PROGRAMAÇÃO

Produtores rurais começam a questionar fim 
de benefícios de ICMS
Produtores rurais começaram a questionar normas estaduais editadas este ano para 
elevar a carga tributária de ICMS do setor agropecuário. No Tocantins, a Associação 
dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja) obteve liminar para impedir o Estado de 
tributar o transporte interestadual de produtos que se destinem a empresas comer-
ciais exportadoras. Na maioria dos contratos, o transporte é de responsabilidade dos 
produtores.
Além do Tocantins, foram editadas normas pelos Estados do Pará e São Paulo. O 
governo paulista publicou o Decreto nº 64.213, que revoga o direito a crédito em ope-
rações com insumos agropecuários isentos de ICMS. Advogados dizem que a norma é 
ilegal e inconstitucional.
A lista de insumos isentos, que consta do artigo 41 do Anexo I do Regulamento do 
ICMS de São Paulo, inclui herbicidas, vacinas, rações animais e medicamentos, entre 
outros produtos usados pelo setor agropecuário. Com a revogação do direito a crédi-
to, a Secretaria da Fazenda estima para o ano um impacto positivo de R$ 211,5 
milhões na arrecadação.
As isenções e reduções de base de cálculo do ICMS na venda desses insumos continu-
am vigentes. Porém, há aumento da carga tributária do setor porque antes os créditos 
dessas operações eram usados para quitar débitos do imposto estadual.
O governo paulista justifica que o Convênio ICMS do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) nº 74, de 2007, autoriza o Estado a revogar o direito ao crédito. 
Mas advogados especialistas em tributos argumentam que, por ter entrado em vigor 
logo após sua publicação, no feriado do dia 1º de maio, o decreto fere o princípio da 
anterioridade.
“Segundo o Código Tributário Nacional, a criação ou aumento de tributo só pode ser 
instituído respeitado o prazo nonagesimal [após 90 dias] e para valer a partir do exer-
cício [ano] seguinte”, afirma o advogado André Menon, do escritório Machado Meyer 
Advogados. “Agora, o ICMS da aquisição desses insumos virou custo e não mais um 
tributo recuperável.”
Para Bruno Henrique Coutinho de Aguiar, sócio na área tributária do Rayes & Fagun-
des Advogados, o Estado errou ao fazer a mudança do dia para noite. “De acordo com 
o princípio constitucional da anterioridade, o governo só poderia fazer isso para entrar 
em vigor no ano seguinte”, diz. “Empresas já assinaram um série de compromissos e 
foram pegas de surpresa. Agora, terão que manter os preços antes negociados no 
mercado, sem mais direito a crédito”, acrescenta.
No Pará, o Decreto nº 28, de 2019, revogou a isenção de ICMS sobre transporte inter-
municipal de soja e milho no Estado. Para Gabriel Hercos da Cunha, do Silveira, Athias, 
Soriano de Mello, Guimarães, Pinheiro & Scaff – Advogados, o decreto paraense 
também viola a anterioridade anual e nonagesimal porque o fim da isenção equivale à 
majoração de carga. “Clientes já consultaram e provavelmente vamos ao Judiciário. O 
agronegócio está sobreonerado nesses tempos de crise”, diz.
Por nota, a Secretaria da Fazenda paraense afirma que a revogação do benefício fiscal 
foi tomada "porque o transporte de grãos em operações internas não faz parte das 
isenções previstas na Lei Kandir". O impacto estimado na arrecadação é de R$ 30 
milhões ao ano em ICMS.
No Tocantins, a Instrução de Serviço da Secretaria da Fazenda do Estado nº 1/2019 
revogou a isenção do ICMS sobre o frete de produtos destinados a empresas comer-
ciais exportadoras. Para Frederico Favacho, sócio do Mattos Engelberg Advogados e 
assessor jurídico da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), a isen-
ção é legítima. “A exportação não começa no porto, mas na venda com vistas à expor-
tação. E tanto a Constituição como a Lei Kandir garantem a imunidade das exporta-
ções”, diz. “Ou seriam acumulados créditos que causariam grandes distorções nos 
balanços das empresas.”
Procurada pelo Valor, a Secretaria da Fazenda de Tocantins não deu retorno até a 
publicação da reportagem. A Procuradoria-Geral do Estado disse que ainda não foi 
chamada a se manifestar no processo.

           Fonte: Valor Economico
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PESTE SUÍNA AFRICANA
Peste suína na China cria oportunidade para 
exportador
Com perdas estimadas de 35% da produção, chineses podem ampliar compras 
do Brasil; possível alta no preço deve ter impacto na inflação

O avanço da peste suína africana na China, com perdas estimadas neste ano de 35% 
na produção do país, deve ampliar a exportação dos produtores brasileiros de proteí-
na animal (suínos, aves e bovinos). A crise no país asiático, maior consumidor e produ-
tor de carne de porco no mundo, também acende o sinal de alerta entre os economis-
tas quanto a possíveis aumentos de preços e reflexos na inflação no Brasil.
,

“Nos novos negócios de exportação de carne suína fechados já existe um aumento de 
preço de US$ 1 mil por tonelada na comparação com três meses atrás”, contou Ricar-
do Santin, diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Para o 
executivo, que representa os produtores de suínos e frangos, os efeitos da doença 
significam uma “quebra de paradigma” no mercado de proteína animal, já que a China 
responde por metade da produção de carne de porco do mundo. Com isso, tanto o 
Brasil quanto outros países devem ter suas vendas para o mercado asiático impulsio-
nadas. 

José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, 
observou um avanço nas vendas externas de suínos em abril. As exportações brasilei-
ras de suínos totais cresceram 51,4% em valor em comparação com abril de 2018 e 
atingiram US$ 110 milhões. “A tendência é subir mais.” O cenário, na sua opinião, é 
favorável, pois o Brasil vai reduzir vendas de soja e farelo para China e ampliar as 
carnes, que são produtos de maior valor agregado.

A peste suína, que é fatal para o animal, mas não prejudica os seres humanos, come-
çou a afetar a China em meados de 2018. Estima-se que entre 150 milhões a 200 
milhões de suínos já morreram no país asiático. Com uma produção de 54 milhões de 
toneladas no ano passado, segundo dados do Departamento de Agricultura do EUA 
elaborados pela ABPA, a China é o maior produtor de carne de porco do mundo. Cada 
chinês consome cerca de 40 quilos do produto por ano, volume equivalente ao consu-
mo per capita do brasileiro de carne de frango.

Efeitos na inflação
Ontem, a Tyson Foods, um dos maiores frigoríficos do mundo, disse que já está pagan-
do preços mais altos por suínos e outras carnes nos EUA, depois que importadores 
chineses aumentaram suas compras. Nos próximos meses, ele prevê custos mais ele-
vados para os consumidores, bem como lucros maiores nas suas operações de pro-
cessamento de carne suína, bovina e de frango.

No Brasil, na última semana, o Banco Safra e o Santander elevaram suas estimativas 
para a inflação (IPCA), baseados nos desdobramentos negativos da peste suína na 
China. O Safra elevou a projeção de 3,60% para 4,00%. Já o Santander revisou a expec-
tativa para 2019, de 3,50% para 4,00%.

“A oferta interna deve ficar em xeque. O preço desses itens tende a aumentar, confor-
me as exportações acelerarem e a oferta doméstica diminuir”, explica o economista 
João Fernandes, da Quantitas Asset.

Procurada, a BRF, um dos maiores frigoríficos brasileiros, não se manifestou porque 
está no período que antecede a publicação dos balanços. Mas, três semanas atrás, 
Pedro Parente, presidente da companhia, chegou a afirmar em evento que a perda da 
produção na China poderia ampliar entre 200 a 300 mil toneladas as exportações 
brasileiras nos próximos três anos. Em 2018, o Brasil exportou 646 mil toneladas de 
carne de porco e foi o quarto maior exportador mundial, atrás da União Europeia, EUA 
e Canadá.

Prejuízos com a doença
O comércio mundial de carne de porco no ano passado movimentou 8 milhões de 
toneladas. As perdas por conta da peste suína giram em torno de 16 milhões de tone-
ladas. “Não tem produto para atender essa demanda”, observou o diretor da ABPA. 
Santin embarcaria na madrugada de hoje numa comitiva de empresários que acompa-
nham a ministra da Agricultura Tereza Cristina rumo ao Japão e depois a China. O obje-
tivo da viagem é credenciar novos frigoríficos a exportar carne suína para os países 
asiáticos. “Hoje temos nove plantas habilitadas para exportação”, disse Santin. Ele 
explicou que há possibilidade de credenciar mais 31 frigoríficos. Em evento do setor de 
pecuária, o economista do Rabobank, Adolfo Fontes, disse que o principal efeito da 
peste suína africana nas exportações para a China ainda está por vir. Isso porque a 
China tem um grande estoque do produto. Nas suas previsões, um avanço maior deve 
ocorre no segundo semestre. 

                 Fonte: Estadão

Com a quebra na produção de suínos na China, preços da carne de porco no mercado 
internacional subiram. Foto: Bloomberg/Gilles Sabrie
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REPERCUTE

Agronegócio no estado será discutido em 
frente parlamentar

Para debater a elaboração de políticas públicas voltadas ao agronegócio no estado, foi 
realizada nesta segunda-feira (6/5), uma reunião conjunta entre a Comissão de Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e a Frente Parlamentar do 
Agronegócio Paulista (SP-AGRO), lançada na ocasião. O encontro, que ocorreu no audi-
tório Teotônio Vilela, contou com a presença de deputados e representantes de enti-
dades ligadas ao setor. 

A nova frente parlamentar tem como objetivo traçar uma estratégia entre diversos 
parlamentares na discussão de temas como o seguro rural, Plano Safra, segurança no 
campo, conectividade e tecnologia, defesa sanitária, RenovaBio e reformas tributária e 
previdenciária. 

Na abertura do encontro, o presidente da Alesp, Cauê Macris (PSDB), afirmou que, a 
seu ver, o agronegócio tem sustentado a economia do país há um bom tempo. "Iniciar 
esse debate é importante e o que for necessário para que esse setor se desenvolva 
ainda mais vai ter o apoio do legislativo estadual". 

Para o deputado Itamar Borges (MDB), presidente da nova associação de deputados e 
organizador do evento, "quando a agricultura cresce, outros setores produtivos impor-
tantes, como a indústria, também crescem". O parlamentar ainda apresentou estatísti-
cas do agronegócio no estado e destacou a contribuição do setor no Produto Interno 
Bruto (PIB) de São Paulo e do Brasil. 

O deputado Fernando Cury (PPS), vice-presidente da SP-AGRO, destacou a necessida-
de de estabelecer uma pauta e um cronograma de trabalho. "Nessa legislatura, fica-
mos mais fortes. Com esse time, temos a oportunidade de fazer um belo trabalho", 
disse. 

"Estamos perdendo as esperanças, porque a economia está parada. Por esse motivo, 
precisamos engajar prefeitos e vereadores nessa luta, porque muitas cidades depen-
dem da agricultura", ponderou o deputado Barros Munhoz (PSB). 

Além dos já citados, compareceram ao encontro os deputados estaduais Coronel 
Nishikawa, Delegado Olim, os deputados federais Baleia Rossi e Arnaldo Jardim e o 
presidente da comissão responsável pelo agronegócio na Câmara dos Deputados, 
Fausto Pinato.

              Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Ariel Mendes, Diretor de Relacões Institucionais da ABPA 

Adriano Passerani, da empresa Tectron Nutrição Animal
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Pesquisa Semanal da Cotação do Suíno, milho e farelo de 
soja no Rio Grande do Sul
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Preços anteriores

Suíno Gaúcho Independente                        
Preço posto indústria.
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R$ 33,00

R$ 1.167,50

Cosuel/Dália Alimentos*

Milho                                                                    
Preço pago pelos suinocultores.

Farelo soja à vista                                           
Preço da indústria (FOB).

Farelo soja 30 dd                                          
Preço da indústria (FOB).

R$ 1.172,50

R$ 1.190,00

Coopera�va Languiru

JBS

Alibem
BRF

Adelle Foods

Pamplona*
*Mais bonificação de carcaça

Cotação Agroindustrial - Integração

PREÇO INTEGRAÇÃO 
Cotação por Agroindústria e Coopera�va com SIF

Cooperalfa/Aurora* (base suíno gordo)
Cooperalfa/Aurora* (base leitão de 6 a 23 quilos)

Coopera�va Majestade*
Ouro do Sul

Alimentos Estrela LTDA
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