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RESUMO 

O mercado pet vem crescendo continuamente, sendo considerado um ramo de 

atividade em sintonia com a vida moderna. São diversas as mudanças sociais e 

de comportamento dos tutores de animais de estimação. O aumento de 

afetividade dessa relação, traz diversos benefícios mutuamente. Os animais de 

estimação assumem um papel diferenciado e isto se reflete no consumo e 

principalmente na compra do alimento. Logo, percebe-se o aumento da 

competitividade, gerada pela atratividade e globalização deste mercado, sendo 

necessária a implementação práticas modernas de gestão e definição de 

estratégias. Este trabalho visou analisar e compreender a tributação da ração 

para cães e gatos e calcular a carga tributária que incide ao consumidor final. As 

estratégias de gestão tributária são relevantes e influenciam na competitidade 

empresarial. O STN possui concentração mais elevada na tributação das bases 

de bens e serviços se comparado a média dos países da OCDE. O governo 

procura manter sua arrecadação através da política fiscal. Esta pesquisa foi 

desenvolvida com base em levantamento bibliográfico e documental, sendo uma 

abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. Elaborou-se uma simulação da 

carga tributária ao longo da cadeia produtiva da ração pet com base na 

legislação pertinente, obteve-se um percentual de carga tributária na indústria de 

52,63%, sobre o distribuidor de 6,61% e sobre o pet shop de 7,30%. Em 2016 a 

carga tributária média nacional foi de 32,38% do PIB, enquanto que na simulação 

elaborada obteve-se que o consumidor pagou ao comprar a ração pet, 41,86% 

de impostos, acumulados ao longo da cadeia produtiva. Notou-se que a 

tributação da ração pet está 9,48 p.p. maior que a média nacional daquele ano. 

A tributação da ração vêm sendo apontada constantemente por empresários e 

entidades do setor como excessiva e um dos principais obstáculos de 

desenvolvimento. Outrossim, percebe-se que o governo ainda não reconhece os 

benefícios trazidos por estes animais de estimação para  sociedade, visto os 

aumentos constantes na carga tributária destes produtos. 

Palavras-chave: Gestão, Mercado Pet, Competitividade, Planejamento 

Tributário, Contabilidade Tributária 
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ABSTRACT 

The pet market has been growing continuously, being considered a branch of 

activity in tune with modern life. There are several social and behavioral changes 

of the tutors of these pets. The increased affectivity of this relationship brings 

several benefits mutually. Pets play a distinct role and this is reflected in 

consumption and especially in the purchase of food. Therefore, the increase in 

competitiveness generated by the attractiveness and globalization of this market 

is evident, and it is necessary to implement modern management practices and 

define strategic planning. This work aimed to analyze and understand the taxation 

of ration for dogs and cats and calculate the tax burden on the final consumer. 

Tax management strategies are relevant and influence business 

competitiveness. The STN has a higher concentration in the taxation of the bases 

of goods and services when compared to the average of the OECD countries. 

The government seeks to maintain its revenue through fiscal policy. This research 

was developed based on a bibliographical and documentary survey, being a 

qualitative, descriptive and exploratory approach. A simulation of the tax burden 

along the pet food production chain was made based on the pertinent legislation, 

obtaining a percentage of tax burden in the industry of 52.63%, on the distributor 

of 6.61% and on the pet shop of 7.30%. In 2016 the national average tax burden 

was 32.38% of GDP, while in the elaborated simulation it was obtained that the 

consumer paid by buying the pet ration, 41.86% of taxes, accumulated along the 

productive chain. It was noted that the taxation of pet food is 9.48 pp higher than 

the national average for that year. The taxation of the ration has been constantly 

pointed out by businessmen and entities of the sector as excessive and one of 

the main obstacles of development. Also, it is noticed that the government still 

does not recognize the benefits brought by these pets to society, given the 

constant increases in the tax burden of these products. 

 

Keywords: Management, Pet Market, Competitiveness, Tax Planning, Tax 

Accounting 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os animais possuem um papel social importante, sendo considerados 

praticamente como membros da família. A importância dada para esses animais 

é decorrente dos benefícios obtidos a partir do vínculo afetivo estabelecidos com 

eles e da influência que têm na vida e na saúde humana de formas diversas 

(HEIDEN; SANTOS, 2009). 

Essa relação tão próxima favoreceu o mercado de alimentos para cães e 

gatos, elevando o padrão de consumo destinado a esses animais de estimação, 

até mesmo porque a relação de afetividade do proprietário se reflete 

principalmente no momento da compra de alimento. Os tutores desses animais 

têm optado por rações de melhor qualidade e alta precisão nutricional, com o 

objetivo de prolongar a vida de seus pets1 (NOGUEIRA JUNIOR; NOGUEIRA, 

2009). 

Devido ao crescimento acelerado deste setor, percebe-se um aumento da 

competição gerada pela atratividade deste negócio, sendo necessária a 

implementação de estratégias competitivas para garantir um posicionamento 

vantajoso no mercado. A definição de estratégias de gestão tributária eficiente 

proporciona diversos ganhos que são refletidos nos resultados e na saúde 

financeira empresarial. 

O desenvolvimento da cadeia produtiva de ração para cães e gatos gera 

grande necessidade de especialização e desenvolvimento de práticas modernas 

de gestão empresarial, em decorrência do aumento da competitividade e das 

exigências de um mercado globalizado. Neste estudo, é dado enfoque às 

práticas gerenciais relacionadas à gestão tributária do negócio, tanto pela sua 

complexidade, como pelo seu impacto nos resultados empresariais.  

Entretanto, a tributação do setor pet2 vêm sendo pauta de discussões, 

entre o governo, entidades de classe e os empresários, sendo considerada por 

estes últimos como excessiva e prejudicial ao desenvolvimento do setor, o que 

buscar-se-á analisar e compreender à luz da legislação pertinente e de forma 

imparcial, utilizando a investigação científica.  

                                            
1 Utiliza-se a expressão pets e animais de companhia como sinônimos. 
 
2 Onde se utilizar a expressão setor pet, entende-se como o setor de animais de estimação. 
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Isso posto, conforme apresenta Santos e Oliveira (2008), o planejamento 

tributário tornou-se indispensável para organizações, pois a legislação tributária 

brasileira é muito complexa, com inúmeras leis e constantes alterações, o que 

dificulta a interpretação dos empresários. Este planejamento também se faz 

relevante para que as empresas se mantenham atualizadas em virtude dos 

efeitos e dos influenciadores na gestão empresarial.  

Quando se compara a tributação por base de incidência, observa-se que 

para a base de incidência sobre a renda o Brasil tributa menos que os países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

enquanto que para a base incidência sobre os bens e serviços, categoria onde 

se encontram inseridas as rações para cães e gatos, a tributação ocorre em 

níveis mais elevados. Em comparação com os países da América Latina, 

observa-se que o Brasil apresenta uma carga tributária média mais elevada, 

conforme dados da Receita Federal do Brasil (2017).  

Nota-se que as definições de estratégias de gestão tributária podem 

influenciar na competitividade empresarial. A tributação tem impacto direto na 

formação dos preços e nas margens obtidas na comercialização de produtos 

(SANTOS et al. 2013). Assim sendo, as definições de planejamento tributário 

podem colocar determinada empresa em posição vantajosa em relação à sua 

concorrência.  

A tributação está presente em toda a cadeia produtiva de ração para cães 

e gatos. São inúmeras as definições tributárias que estão diante dos gestores 

diariamente, impactando diretamente nos custos dos produtos e nas margens de 

lucro. Todavia, serão enfatizados neste estudo apenas os aspectos tributários 

relevantes da ração para cães e gatos, conceituada de acordo com a Portaria 

3/2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em seu Anexo I, 

Art. 3° § II, a saber: 

 

“Alimento completo: é um produto composto por 
ingredientes ou matérias-primas e aditivos destinado 
exclusivamente à alimentação de animais de companhia, 
de pronto fornecimento e capaz de atender integralmente 
suas exigências nutricionais, podendo possuir 
propriedades específicas ou funcionais” (BRASIL, 2009b). 
 

Outrossim, conforme a IN 30/2009 do MAPA (BRASIL, 2009a), cães e 

gatos são tecnicamente considerados animais de companhia, uma vez que não 
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fornecem produtos ou subprodutos de interesse econômico, como é o caso da 

criação de animais de produção. Por sua vez, o chamado alimento 

completo apresenta a característica de atender integralmente as necessidades 

nutricionais dos animais, sendo diferentes de outros produtos industrializados 

como, por exemplo, o alimento específico e o produto mastigável. 

Pretendeu-se com este trabalho analisar e compreender a tributação da 

ração para cães e gatos e calcular a carga tributária que incide ao consumidor 

final. Portanto, buscou-se aplicar a legislação tributária pertinente obedecendo 

as particularidades de cada fase desta cadeia produtiva até chegar na aquisição 

da ração pelo consumidor final, segregando a indústria, o distribuidor e o 

varejista.  

Ademais, buscou-se: i) elaborar uma simulação da carga tributária da 

ração para cães e gatos, apresentando uma metodologia de cálculo confiável, à 

luz da legislação tributária; ii) analisar questões específicas da legislação 

tributária relacionada, a fim de identificar possíveis oportunidades de redução de 

carga tributária; iii) comparar a carga tributária encontrada neste trabalho com a 

carga tributária média nacional; iv) identificar questões controversas da 

legislação específica; e v) mapear os principais impactos tributários nas margens 

de lucros empresariais, assim como estimar a influência da tributação ao longo 

da cadeia produtiva de ração pet. 

Antes de seguir em diante, fazem-se necessárias algumas explicações 

iniciais quanto à estrutura desta dissertação, assim disposta: Capítulo 1 – 

Introdução, abrangendo as partes iniciais deste trabalho, composto pela 

introdução e os objetivos da pesquisa; Capítulo 2 – Revisão de Literatura, 

apresentando um panorama geral do mercado pet, dados da evolução do 

mercado pet, bem como, a carga tributária e a legislação tributária, e ainda 

elementos da carga tributária brasileira e o funcionamento dos principais tributos 

incidentes na ração para cães e gatos; Capítulo 3 – Material e Métodos, trazendo 

os procedimentos metodológicos e o caminho percorrido durante a pesquisa; 

Capítulo 4 – Resultados, apresentando os resultados obtidos na pesquisa, assim 

sendo, o cálculo da carga tributária e estratégias para redução lícita do ônus 

tributário; Capítulo 5 – Discussão, a interpretação da legislação pertinente, e 

ainda, questões relevantes da legislação específicas; Capítulo 6 – Conclusões, 

que irá compreender as conclusões da pesquisa realizada. Na sequência, 

finalmente encontrar-se-á as referências bibliográficas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Nesta seção será abordado a revisão de literatura, com as seguintes 

subseções: 2.1 A importância dos pets para os seres humanos; 2.2 Panorama 

do mercado pet; 2.3 Planejamento fiscal e tributário; 2.4 Os impostos incidentes 

na ração para cães e gatos; 2.5 A influência do planejamento tributário na cadeia 

de suprimentos. 

 

2.1 A importância dos pets para os seres humanos 

 

Nos últimos anos, com os impactos da globalização, a sociedade 

contemporânea passou a ser influenciada diretamente por fatores de ordem 

econômica e sociocultural. No que se refere às transformações sociais e 

culturais, destacam-se a queda no número de casamentos, o aumento dos 

divórcios, o crescimento da expectativa de vida e a redução da taxa de 

natalidade, seguidos conjuntamente pelo novo papel da mulher na família e no 

mercado de trabalho. Aquela família tradicional formada com um casal 

heterossexual, unido pelo casamento e criando todos seus filhos biológicos 

parece cada vez menos pertinente, tanto em termos estatísticos quanto em 

termos normativos (FONSECA, 2002).  

Mudanças na estrutura da família, maior participação da mulher no 

mercado de trabalho, baixas taxas de fecundidade e o envelhecimento da 

população influenciaram no aumento do percentual de casais sem filhos (com ou 

sem parentes) no período de 2000 a 2010, que passou de 14,9% para 20,2% do 

total de famílias brasileiras. Com relação à distribuição percentual das unidades 

domésticas unipessoais em domicílios particulares, a análise dos dados sobre o 

estado civil dos que vivem sós mostra que há diferenças dependendo do sexo 

do responsável pela unidade doméstica. Entre as mulheres, cerca de 40% são 

viúvas, enquanto entre os homens o estado de viuvez está presente em apenas 

10% dos responsáveis, sendo a maioria deles solteiros, 58,9%, conforme dados 

do IBGE (2010). 

Essa pluralidade familiar, associada ao envelhecimento da população e 

ao número de pessoas morando sozinhas, alavancou o número de animais de 

estimação. Os novos formatos familiares passaram a ser constituídos 
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principalmente pela presença de cães e gatos em famílias cada vez menores 

(ELIZEIRE, 2013). 

Trata-se de um fenômeno surpreendente o crescimento do número e do 

nível de afeto que os humanos têm dedicado aos seus animais de estimação nas 

últimas décadas. O IBGE revela que já é maior o número de lares com cachorros 

do que com crianças (RITTO; ALVARENGA, 2015). 

A sociedade tem percebido os benefícios trazidos pela convivência com 

os animais de estimação, inclusive a diminuição da incidência e do agravamento 

de doenças consideradas da vida moderna, como o estresse, a ansiedade e a 

depressão (HEIDEN; SANTOS, 2009).  

A humanização dos animais, fenômeno conhecido como 

antropomorfismo, é um processo onde se imputa estados mentais 

antropomorfizados aos animais, sendo comum que as pessoas se refiram aos 

seus animais como se fossem seus familiares, visto que os animais são tratados 

com afeto próprio àquele destinado aos membros da família no ambiente privado 

e nos momentos de lazer (PESSANHA; CARVALHO, 2014). Conforme Freitas 

(2016), este processo é contra intuitivo, e mesmo que possa parecer natural, é 

questionado pelo meio acadêmico científico. 

A relação dos pets com seus donos deixa clara a importância que 

possuem na vida moderna e a necessidade de desenvolvimento deste mercado. 

Estudos anteriores já observavam essas inclinações sociais, como na pesquisa 

realizada pela American Animal Hospital Association (AAHA) no ano de 2001, 

com proprietários de animais de estimação, que colheu os seguintes dados: 83% 

dos proprietários denominam-se “papai” ou “mamãe”, 59% comemoram o 

aniversário de seus animais, 68% viajam com seus animais e 66% preparam 

comidas especiais para os mesmos (CONSULTORIA PALMA, 2002). 

Corroborando para ampliar esse entendimento, Serpell (2003) conceitua 

o antropomorfismo como a atitude de atribuição de estado mental humano 

(pensamentos, sentimentos, motivações e crenças) a animais não humanos, 

considerada uma característica quase universalmente presente entre os tutores 

de animais. Associando o crescimento da população e o evento da humanização 
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dos animais de estimação, fica clara a contribuição para a criação de uma 

situação bastante favorável ao desenvolvimento e à expansão deste setor3. 

As mudanças sociais e na relação dos humanos com seus animais de 

estimação são tão significativas que sugerem uma alteração no Código Civil de 

2002, quando discorre sobre os animais como objetos destinados a circular 

riquezas (artigo 445, parágrafo 2º), garantir dívidas (artigo 1.444) ou 

estabelecer responsabilidade civil (artigo 936). Porém, em casos de 

separação de casais de tutores, a guarda dos animais de estimação deve ser 

julgada na Vara da Família, devido à semelhança com as disputas por guarda 

e visita de crianças e adolescentes, onde se defende que esses animais não 

podem mais ser classificados apenas como coisas ou objetos, por isso devem 

ser reconhecidos como membros de um núcleo familiar. Assim entendeu a 7ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo ao reconhecer 

que as Varas de Família são competentes para solucionar questões relativas 

à guarda e à visita de animais de estimação, conforme acórdão publicado 

pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, registro 2018.0000202789 (BRASIL, 

2018b). 

De acordo com Mazon e Moura (2017), os animais de companhia 

tomaram uma posição bem menos decorativa ou de objeto de entretenimento, e 

passaram a ser valorizados como uma das melhores companhias para os seus 

tutores. Conforme dados de crescimento de mercado apresentados pela 

Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 

(ABINPET), a população de animais de estimação cresce proporcionalmente ao 

número de pessoas, e a cada dia os pets ganham mais espaço dentro das casas, 

sendo considerados como membros da família. 

 

2.2 Panorama do mercado pet 

 

Conforme o relatório do Euromonitor Internacional Pet Food in Latin  

América, a América do Norte continua sendo o maior mercado pet, em grande 

                                            
3 Englobando todo o setor pet, composto pelas indústrias de pet food, que produz os alimentos 
completos, o segmento pet care, que são os equipamentos, acessórios, produtos de higiene e 
beleza animal, pet vet, que são os serviços veterinários e medicamentos em geral, segmento 
composto pelas indústrias e integrantes da cadeia de serviços, não inclusos no pet vet, como o 
autosserviço, hospedagem, adestradores e cuidadores, além dos criadouros (ABINPET, 2018). 
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parte graças a humanização desses animais de estimação, que não mostra 

sinais de diminuição nos últimos anos. O alimento premium também tem sido 

revelante, pois os consumidores estão optando por alimentos e produtos de 

maior valor. As ofertas  de ração premium e de nicho têm foi fundamental para 

conduzir a categoria, com aumento do número de diferentes e ingredientes 

exóticos como um meio para diferenciar ofertas, conforme relatório da 

Eurominitor International (2018). 

Conforme dados de tendências e de crescimentos do mercado Pet Food, 

apresentados pelo Euromonitor International (2018), especificamente sobre o o  

mercado latino americano de petfood apresentou um desempenho melhor que 

qualquer outra região do planeta nos últimos anos, crescendo a uma taxa média 

de 5,7% ao ano entre 2011 e 2016, apesar das fortes recessões econômicas em 

alguns países latino americanos, 73 milhões de pessoas deixaram a pobreza e 

juntaram-se à classe média na última década. E o Banco Mundial estima que a 

proporção de pessoas que vivem em nível de pobreza (aqueles que vivem com 

até USD4 por dia), caiu de 41,3%, em 2004, para 23,3%, em 2014. Isso posto, 

mais que qualquer outro fator, é o que está impulsionando o crescimento do 

segmento de pet food. 

Destarte, que as vendas de rações para cães e gatos superam as vendas 

de rações para qualquer outro tipo de animal em sete países da América Latina: 

Brasil, México, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia e Perú. Os latinos 

americanos possuem uma atração maior por esses animais de estimação em 

comparação com outras regiões. No continente Europeu, as vendas de rações 

para cães e gatos são praticamente similares as vendas de rações para outros 

tipos de animais. Porém, já na América Latina, contudo, a proporção é de seis 

para um dólares. Isto posto, acontece pois muitos jovens casais em 

“megacidades”, por exemplo, do Brasil, México e Argentina, estão adiando o 

casamento e escolhendo passar mais tempo com seus animais de estimação. 

Muitos desses casais escolhem agradar esses animais, como se fossem filhos, 

seguindo a tendência de humanização dos animais e impulsionando as vendas 

de pet food, conforme análise de tendências do mercado pet food na América 

Latina do relatório da Euromonitor International (2018). 

No mercado brasileiro, o segmento para alimentação de cães e gatos se 

matém forte, além de ser o País com a maior população de cães e gatos da 

América Latina. O Brasil possui ainda alta colocação globalmente, somente 
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China e Estados Unidos apresentam mais desses animais. Espera-se 

rescimento estável para os próximos anos, apesar de taxa ano a ano, esperada 

até 2022, não ser muito impressionante, a tendência é que a venda de ração 

animal continue forte na maioria dos países da Amérca Latina, porém a uma taxa 

menor que visto recentemente. “O crescimento absoluto esperado é, 

particularmente interessante para o Brasil, México e Argentina que deverão 

apresentar, respectivamente, um aumento de USD 857 milhões, USD 780 

milhões e USD 377 milhões entre 2016 e 2021”, conforme Sammy Rolls analista 

do Euromonitor International, em redação para a revista cães e gatos (2018). 

O mercado pet no Brasil e no mundo vem conquistando cada vez mais 

espaço, sendo considerado um mercado promissor e lucrativo em diversas 

economias. Os principais agentes produtivos do setor pet são os fabricantes de 

alimentos completos, coadjuvantes ou específicos destinados a animais de 

companhia (pet food), prestadores de serviços, técnicos especializados, rede de 

comercialização, entidades do terceiro setor e órgãos reguladores (ABINPET, 

2018a). 

Atualmente conforme dados da ABINPET (2018c), os animais de 

estimação estão divididos em cinco grandes grupos: cães, gatos, aves canoras 

e ornamentais, peixes ornamentais e pequenos animais (répteis, pequenos 

roedores e pequenos mamíferos). O setor está relacionado às atividades de 

criação (viveiros e criatórios), prestação de serviços (banho e tosa, creches, 

hotéis etc.) e comercialização de pet food (alimentos completos, coadjuvantes 

ou específicos), pet vet (medicamentos e veterinários) e pet care (acessórios). A 

Figura 1 ilustra a cadeia produtiva do setor pet para facilitar o entendimento. 
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Figura 1 - A cadeia produtiva do setor pet 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados da ABINPET. Associação Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de Estimação. Mercado Pet Brasil 2018. 2018c. Disponível em 
http://abinpet.org.br/download/abinpet_folder_2018_d9.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

No mercado pet food a cadeia produtiva de ração para cães e gatos, é 

composta por fornecedores de insumos agrícolas básicos, fornecedores de 

ingredientes especiais, fabricantes de equipamentos, prestadores de serviços 

(como manutenção de equipamentos industriais) laboratórios de análises e 

formulação de produtos, fornecedores de embalagens, indústrias processadoras 

de primeira e segunda transformação, além de distribuidores atacadistas e 

varejistas (BERNASCONI, 2006).  

Para Kulick (2009), a indústria pet food é uma criação relativamente 

recente, que está em conformidade com as mudanças da sociedade. Outrossim, 

Gates (2009) explica que essa mesma indústria surgiu em 1860 na Inglaterra, 

com a criação do primeiro biscoito canino, por James Spratt. Ele motivou-se 

quando observou cães comendo biscoitos espalhados pelo lixo nas docas de 

Londres. Os ingredientes daquele biscoito eram: sangue bovino, vegetais, 

beterraba e farinha de trigo. 

Esse biscoito para cães rapidamente se popularizou e chegou aos 

Estados Unidos em 1890. Naquela época, o grande desafio para essa indústria 

de alimentos pet foi construir uma demanda para um produto que, até aquele 
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momento, nenhum proprietário poderia imaginar ser uma necessidade à saúde 

ou bem-estar do seu animal de estimação (MAZON; MOURA, 2017). 

A cadeia produtiva de ração para cães e gatos possui forte relação com o 

agronegócio brasileiro, considerada como um setor em pleno desenvolvimento 

(PETFOOD BRASIL, 2009). Na composição dessas rações são encontrados 

produtos ou subprodutos de outras cadeias produtivas como vísceras de animais 

abatidos, carne de aves, carne bovina e peixes em geral, óleos de peixe, farinha 

de ossos bovinos e também farinhas de milho, trigo, arroz ou soja, glúten, batata, 

raízes de verduras, beterraba, milho, linhaça, feijão, amido e espessantes 

(CARCIOFI et. al, 2006). Estas informações estão também em consonância com 

o informado pela ABINPET, quanto aos ingredientes permitidos para a 

elaboração de alimentos completos (2018). 

Ademais, com o desenvolvimento deste mercado de alimentos para cães 

e gatos, e em sintonia com as mudanças no comportamento dos seus tutores, 

emerge no mercado pet food uma vasta linha de produtos de alta qualidade 

nutricional categorizados como linha premium ou super premium, além das 

rações específicas por raça e as coadjuvantes no tratamento de doenças 

(CONSULTORIA PALMA, 2002). Para Folconi (2015), o estabelecimento de 

critérios de digestibilidade é um dos requisitos para a classificação da qualidade 

das rações para cães e gatos como premium, super premium ou standard. Já as 

rações específicas para o tratamento de doenças são consideradas dentro da 

linha super premium. 

As rações para cães e gatos, estão divididas em categorias, sendo elas, 

super premium, premium e e standard (ou econômica). 

As rações super premium para cães e gatos são as mais concentradas e 

equilibradas. Para este tipo de ração, além de outros aspectos, o produto é feito 

a partir da proteína animal pura, que ajuda na digestão e absorção de nutrientes, 

com bom aproveitamento, e apresenta em sua composição cerca de 30% de 

proteína (CARCIOFI et. al, 2006). 

As rações do tipo premium são consideradas balanceadas, mas em 

menor escala e possuem qualidade inferior a categoria super premium. Isso 

acontece, além de outros aspectos, devido ao fato de ter parte de proteína 

vegetal em sua composição. Tal fato propicia o aumento da quantidade de ração 

necessária a ser ingerida e consequentemente produz um maior volume de fezes 

comparda a categoria superior, e possuem digestibilidade ou aproveitamento 
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menor, em torno de 87% (CARCIOFI et. al, 2006). Isso faz com que o animal 

consuma um pouco mais de ração, se comparada à categoria anterior, para 

satisfazer as suas necessidades naturais. Ainda assim, são consideradas como 

boa alternativa de custo-benefício, são vendidas a preços inferiores aos 

praticados na comercialização das rações super premium e apresentam menos 

proteínas na sua composição, cerca de 26% (CARCIOFI et. al, 2006). 

A ração standard ou econômica é produzida com um grupo de proteínas 

simples, o que faz com que o animal necessite ingerir grandes quantidades de 

ração para absorver os nutrientes necessários à manutenção da sua saúde 

diária. A digestibilidade dessa categoria é lenta e gira em torno de 70%, com 

aumento no volume e no odor das fezes (FÉLIX et. al, 2009), chegando a 

apresentar, em algumas marcas, quantidades de proteínas abaixo de 20%, com 

qualidade inferior em suas embalagens, na conservação e na exposição do 

produto no estabelecimento varejista, sendo algumas vendidas a granel 

(CARCIOFI et. al, 2006). 

O cheiro é um atributo fundamental, de maior impacto na palatabilidade 

das rações, atraindo o animal e o convidando para provar, portanto o alimento 

tem que ter um odor agradável, rico em moléculas de aromas que os animais 

mais gostam, e sem as que estes não apreciam (PETFOOD INDUSTRY, 2018).  

Alguns fabricantes adicionaram os nichos terapêuticos, voltados para o 

controle e prevenção de doenças (super premium), e os de categorias inferiores 

e menores preços classificados como “supereconômico”. Há ainda produtos 

úmidos, vendidos em pequenas latas de alumínio ou embalagens a vácuo, e 

também os snacks, que são “tira-gostos”, consumidos em forma de biscoitos, 

pedaços de couro processado e pedaços recheados com derivados de carne 

(BERNASCONI, 2006). 

No mundo são mais de 1,5 bilhão de animais de estimação, sendo só no 

Brasil mais de 132,4 milhões, divididos em 52,2 milhões de cães, 22,1 milhões 

de gatos, 37,9 milhões de aves, 18 milhões de peixes e mais 2,2 milhões de 

outros animais, portanto o Brasil ocupou a segunda posição de país com a maior 

população de cães, gatos e aves, a quarta posição em população de animais de 

estimação do mundo, a nona posição em número de répteis e pequenos 

mamíferos e a décima posição em número de peixes ornamentais (ABINPET, 

2018c).  
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A tabela a seguir demonstra a população de animais de estimação do 

Brasil e do Mundo, confome estimativas do IBGE em 2013. 

 

Tabela 1 - Estimativa IBGE da população de animais de estimação do Brasil e 
do Mundo em 2013, em milhões 

 

Animal Brasil Mundo 

Cães 52,2 360,8 
Aves 37,9 205,2 
Gatos 22,1 271,9 
Peixes 18,0 655,8 
Outros 2,21 70,3 
Total 132,4 1.564,0 

Fonte: Estimativas ABINPET, utilizando dados do IBGE, 2013. Disponível em: 
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-
tematicas/insumos-agropecuarios/anos-anteriores/ibge-populacao-de-animais-de-estimacao-
no-brasil-2013-abinpet-79.pdf/view. Acesso em 10 ago. 2018. Adaptado pelo autor. 

 

Na sequência, o Gráfico 1 demonstra a participação da população de 

animais de estimação do Brasil, frente o total mundial: 

  



28 
 
 

Gráfico 1 - Participação do Brasil na população mundial de animais de 
estimação, 2013, milhões 

 

 

Fonte: Estimativas ABINPET, utilizando dados do IBGE, 2013. Disponível em: 
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-
tematicas/insumos-agropecuarios/anos-anteriores/ibge-populacao-de-animais-de-estimacao-
no-brasil-2013-abinpet-79.pdf/view. Acesso em 10 ago. 2018. 

 

  

Nos países onde o mercado pet é mais estável, como EUA e Alemanha, 

o crescimento foi menor até o ano de 2015 (2,84% e 2,02% CAGR4); em 

contrapartida, nos países onde o setor pet é mais recente ou encontra-se em 

desenvolvimento, como no Brasil e na China (6,39% e 24,07% CAGR 

respectivamente), as taxas de crescimento são bem superiores (FREITAS, 

2016). 

A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação (ABINPET, 2016) apresenta os custos médios de manutenção de 

cães, gatos e outros animais, de acordo com levantamento realizado em outubro 

de 2016. Para cães, o custo médio mensal vai de R$ 216,50 até R$ 411,32 de 

acordo com o tamanho do animal. Para pequenos (até 10 kg), os custos com 

                                            
4 A Compound Annual Growth Rate (CAGR), que em português significa “taxa composta de 
crescimento anual”, devolve a taxa de rentabilidade interna de uma sucessão de fluxos monetários. 
Dito de outra forma, mede a taxa composta média anual de crescimento de retorno de um investimento 
durante um determinado período de anos; portanto representa o ganho anual uniformizado obtido com 
um investimento durante um determinado horizonte temporal. 12MANAGE, ca. 2018. Disponível em 
https://www.12manage.com/methods_cagr.html. 
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alimentação (alimento completo seco), banho e tosa, veterinário e produtos 

como antipulgas, vacinas e vermífugos alcançam cerca de R$ 216,50. Para 

médios (11 kg – 25 kg) o valor da mesma combinação de produtos e serviços é 

de R$ 278,21. Para grandes (26 kg – 45 kg), R$ 411,32. Entre cães e gatos, 

animais mais populares, os últimos continuam sendo opção mais em conta. Os 

gastos mensais gerais com os gatos são de R$ 121,39, conforme ilustra a Tabela 

2: 

 

Tabela 2 - Custo médio mensal de animais de estimação no mercado nacional 
conforme pesquisa realizada pela ABINPET em 2016 

 

Animal Custo médio (R$) 

Cães 302,01 

Gatos 121,39 

Peixes 66,50 

Roedores 55,50 

Répteis 14,90 

Aves 7,80 
Fonte: Própria autoria, com base nos dados da ABINPET. Associação brasileira da indústria de 
produtos para animais de estimação. Custo médio mensal de manutenção de animais de 
estimação. 2016b. Disponível em http://abinpet.org.br/abinpet-informa-custo-medio-mensal-de-
manutencao-de-animais-de-estimacao/. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

O maior mercado pet ainda são os EUA, com 41% dos US$ 119,5 bilhões 

totais faturados em 2017. Em seguida vem o Reino Unido, ocupando a segunda 

posição com 5,3% e o Brasil aparece na terceira posição com 5,1%, sendo que 

a maior fatia ficou por conta do segmento pet food, que representou 68,6% do 

faturamento, seguido por pet serv (serviços para pets) (15,8%), pet care (7,9%) 

e pet vet (7,7%) (ABINPET, 2018b). O Gráfico 2 ilustra como está dividido o 

faturamento no mercado mundial.  
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Gráfico 2 - Faturamento do mercado pet mundial 2017, bilhões de dólares 
 

 

Fonte: ABINPET. Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. 
Mercado Pet Brasil 2018. 2018c. Disponível em 
http://abinpet.org.br/download/abinpet_folder_2018_d9.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

 O faturamento das vendas no varejo do mercado pet no mundo foi de 

aproximadamente US$ 124,6 bilhões em 2018. Os dez principais mercados do 

setor Pet no mundo representam 75,4% do total. Destaca-se o mercado dos 

Estados Unidos que corresponde por mais de 40% das vendas no varejo do setor 

no mundo. O Brasil figura como segundo principal mercado, com participação de 

5,2%, enquanto o Reino Unido e a Alemanha o acompanham de perto, com 

participação próxima de 5% cada. O Brasil em 2018, se consolidou como 

segundo maior mercado pet no mundo, o país movimentou US$ 6,44 bilhões 

(algo equivalente a R$ 20,7 bilhões), ultrapassando a Inglaterra, que registrou 

faturamento de US$ 6,15 bilhões, conforme dados do relatório Euromonitor 

Internacional. No folder – O Mercado Pet 2019, considerados dados até abril de 

2019, publicados pelo instituto pet brasil. 

Na década passada houve uma retração no mercado mundial após a crise 

de 2008, porém nos países da América Latina, como o Brasil, mantiveram 

tendência de alta de consumo de produtos pet. Essa tendência de alta do 

mercado latino-americano é reflexo da melhora de algumas economias, porém 

para o Brasil a previsão era de menor consumo, decorrente da crise econômica 

e financeira que o país tem passado, como pode-se observar nos dados de 

evolução do PIB nos últimos anos (SINDIRAÇÕES, 2015).  

A tabela 3 a seguir demonstra a evolução do PIB brasileiro de 2003 a 

2017, e demonstra o crescimento das riquezas do pais neste período. 
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Tabela 3 - Evolução do PIB brasileiro, de 2003 à 2017, conforme dados do 
Banco Mundia, publicados em 2018/2019. 

 

Ano 
PIB real (R$) 

Milhões 
Variação do 

PIB real 

PIB real per 
capita 

(R$/hab.) 

Variação 
do PIB 
real per 
capita 

Governo 

2017 2.054.969 0,98% 9.689,00 0,2% Michel 
Temer 

 
2016 

 
1.751.920 

 
-3,59% 

 
8.436,80 

 
-4,4% 

 

2015 1.817.243 -3,77% 8.743,15 -4,59% 

Dilma 
Rousseff 

 

2014 1.888.422 0,50% 9.163,63 -0,38% 
2013 1.878.952 3,00% 9.198,86 2,07% 
2012 1.824.139 1,92% 9.012,48 0,97% 
2011 

 
1.789.756 

 
3,97% 

 
8.925,68 

 
2,99% 

 

2010 1.721.342 7,53% 8.666,76 6,49% 

Luiz Inácio 
Lula da Silva 

2009 1.600.828 -0,13% 8.138,37 -1,11% 
2008 1.602.846 5,09% 8.229,44 4,02% 
2007 1.525.149 6,07% 7.911,16 4,92% 
2006 1.437.872 3,96% 7.540,04 2,75% 
2005 1.383.076 3,20% 7.338,08 1,91% 
2004 1.340.162 5,76% 7.200,67 4,35% 
2003 1.267.175 1,14% 6.900,80 -0,28% 

 
Fonte: Própria autoria com base nos dados do Banco Mundial. Ano de 2017: previsão. Disponível 
em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto_do_Brasil. Acesso em 2 fev. 2018. 

 

No entanto, contrapondo as previsões de queda de consumo, apesar da 

situação política e econômica do país, o crescimento do mercado pet no Brasil é 

confirmado quando se verificam os dados comerciais envolvidos neste segmento 

nos últimos anos. Estudos realizados por órgãos de pesquisas como o Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e a ABINPET indicam a constante evolução da 

produção de alimentos comerciais para cães e gatos, do ano de 1994 a 2015, 

com crescimento de 598%. O Gráfico 3 ilustra o percentual de evolução da 

produção de alimentos para cães e gatos nas últimas duas décadas 

(SINDIRAÇÕES, 2015).  
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Gráfico 3 - Evolução e produção de ração para cães e gatos, do ano de 1994 a 

2015, em milhares de toneladas 
 

 

Fonte: SINDIRAÇÕES. Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. Boletim 
informativo – junho/2015: alimentação animal. 2015. Disponível em https://sindiracoes.org.br/wp-
content/uploads/2015/06/boletim_informativo_do_setor_junho_2015_sindiracoes_site.pdf. 
Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

Em 2018, a SINDIRAÇÕES apresentou a evolução da produção de ração 

para cães e gatos, conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Crescimento da produção de ração no Brasil para cães e gatos nos 
últimos anos de 2016 à 2018. 

 
Produção de ração para cãs e gatos 

(Em milhões de toneladas) 

2016 2,50 

2017 2,58 

2018 (previsão) 2,65 

 

Fonte: Sindirações. Boletim Informativo do Setor Setembro de 2018. Retrospectiva do Primeiro 
Semestre de 2018. Disponível em: https://sindiracoes.org.br/wp-
content/uploads/2018/09/boletim_informativo_do_setor_setembro_2018_vs_final_port_sindirac
oes.pdf. Acesso em: 10 abr. 2019. 

 

Os dados recolhidos da Euromonitor Internacional demonstram um sólido 

crescimento do mercado pet na última década e meia. No Brasil, o crescimento 

da população de animais de estimação de 2001 a 2015 foi de 42,8%, sendo: 
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33,8% de cães, 101,5% de gatos e 39,7% de outros pets. Na população canina, 

os de pequeno porte (até 9 kg) representaram o maior crescimento, de 30% 

(Euromonitor5, 2015). 

 Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais 

de Estimação (ABINPET), o crescimento médio do setor de 2012 a 2014 foi de 

8%. Abaixo pode-se observar no Gráfico 4 a evolução do faturamento do 

mercado pet nos últimos anos. 

 

Gráfico 4 – Evolução do faturamento do mercado pet de 2010 à 2016 - em 
bilhões de reais 

 

 

 

Fonte: Própria autoria com base nos dados da ABINPET. Associação brasileira da indústria de 
produtos para animais de estimação. Setor pet deverá crescer menos em 2016. 2016d. 
Disponível em: http://abinpet.org.br/site/setor-pet-devera-crescer-menos-em-2016/. Acesso em: 
5 mar. 2019. 

 

O mercado pet brasileiro vem aumentando seu faturamento, passando de 

um mercado que movimentava R$ 3,429 bilhões, em 2001, a um mercado que, 

                                            
5 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Market sizes: pet population in Brazil. 2015 apud 
FREITAS. F. J. C. Ensino de administração nos cursos de medicina veterinária e a visão dos 
profissionais sobre a gestão dos serviços veterinários para pequenos animais diante da 
expansão do mercado pet 2016.Dissertação Mestrado em gestão e inovação na Indústria Animal) 
- Faculdade de zootecnia e Engenharia de alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 
2016. 
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em 2015, estima-se ter movimentado mais de R$ 16 bilhões (EUROMONITOR6, 

2015 apud FREITAS, 2016). 

Em termos de tipo de alimento, o mercado global e sem exceção é 

dominado pela ração seca. A fatia é tão representativa que mesmo que 

juntássemos o alimento úmido com os famosos snacks não chegaria à fatia da 

ração seca (PETFOOD INDUSTRY, 2018). 

 

Tabela 5 - Os maiores países fabricantes de alimento seco em 2015 conforme 
Petfood Industry. 

 

País Alimento (em milhões de toneladas) 

Estados Unidos 8,451 
Brasil 2,430 
França 1,245 
México 0,900 
Itália 0,763 
Reino Unido 0,629 
Rússia 0,585 
Polônia 0,584 
Argentina 0,550 
Alemanha 0,532 

Fonte: CAMPOS, D. F. de S. de C. Desenvolvimento do Mercado Petcare e Petfood - Estudo 
de Caso. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Faculdade de Medicina 
Veterinária. Lisboa. 2017. Disponível em: 
http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/8771/DIOGO.pdf?sequence=1. Acesso em 
30 mar. 2019. 

 

Em termos de proteína, a mais utilizada em todo o mundo é o frango, e 

faz-se notar essencialmente nas rações secas para cão, bem como nas rações 

secas para gato (PETFOOD INDUSTRY, 2018). 

A produção de alimentos para cães e gatos está dividida em empresas 

nacionais e multinacionais, sendo estas últimas as líderes mundiais neste setor. 

As 10 maiores empresas, grande parte multinacionais, detêm quase 80% do 

mercado pet food. Entre os principais fabricantes, temos as estrangeiras 

Masterfoods South America (antiga Effen do grupo Mars Inc.), Nestlé Purina, 

Hill’s Pet Nutrition (do grupo Colgate-Palmolive), IAMS Pet Food (Procter & 

Gamble), Royal Canin (Masterfoods), e as nacionais Guabi-Mogiana, Nutriara, 

                                            
6 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Market sizes: historic/forecast - Retail Value RSP - current 
prices. 2015 apud FREITAS. F. J. C. Ensino de administração nos cursos de medicina veterinária 
e a visão dos profissionais sobre a gestão dos serviços veterinários para pequenos animais 
diante da expansão do mercado pet 2016.Dissertação Mestrado em gestão e inovação na 
Indústria Animal) -Faculdade de zootecnia e Engenharia de alimentos, Universidade de São 
Paulo, Pirassununga, 2016. 
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Alisul, Total, Premier Pet, Socil Evialis, Nutron e Agroceres (MAZON; MOURA, 

2017). Essa divisão do mercado pode ser observada na tabela a seguir. 

 

Tabela 6 - As dez maiores indústrias do mercado pet food no mundo, em 2018. 
 

Empresa País Receita anual (US$) 

Mars Petcare Inc. EUA 17.224.400.000 
Nestlé Purina PetCare EUA 12.500.000.000 
Hill’s Pet Nutrition EUA 2.292.000.000 
J.M. Smucker EUA 2.100.000.000 
Diamond Pet Foods EUA 1.150.000.000 
Blue Buffalo EUA 1.275.000.000 
Spectrum Brands / United Pet Group EUA 801.120.000 
Ainsworth Pet Nutrition EUA 800.000.000 
Unicharm Corp. Japão 752.653.669 
Deuerer Alemanha 721.100.000 

Fonte: PETFOOD INDUSTRY. Top Pet Food Companies Current Data. 2018. Disponível em: 
https://www.petfoodindustry.com/directories/211-top-pet-food-companies-current-data. Acesso 
em: 5 mar. 2019. 

 

A maior empresa do mercado é a Mars, que vendeu cerca de 17,2 bilhões 

de dólares de pet food em 2018. Os dois principais líderes de mercado são as 

gigantes Mars e Nestlé.  

 Em 2018, o varejo pet especializado no Brasil, registrou um estoque de 

mais 31 mil estabelecimentos. Dentre esses, a maior parte está na categoria de 

Pet Shop Loja de Vizinhança (79,6%), que se caracteriza por apresentar 

faturamento médio de R$ 60 mil a 100 mil anuais, possui até 4 funcionários e 

oferece cerca de 30% da cobertura do mix de produtos pet. As vendas de 

produtos do setor Pet se concentram no comércio especializado (80,9%). Já no 

comercio alimentar, que compreende estabelecimentos como supermercados, 

respondeu por 6,3% das vendas. O comérico eletrônico foi de 2,7% e o comércio 

direto de animais pelo criador ao tutor foi de 10,1%. O número de pontos de 

venda de produtos pet no Brasil, superou 150 mil estabelecimentos. Dentro 

desses, cerca de 60% pertence a categoria do varejo alimentar. As pet shops 

(canal direto), representadas por lojas de médio porte e de vizinhança também 

são expressivas, com 20,4% de participação (mais de 31 mil estabelecimentos, 

conforme dados do Instituto Pet Brasil (2019). 
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2.3 Planejamento fiscal e tributário 

 

O poder público, estruturado para a garantia do estado democrático de 

direito e a manutenção das condições de vida digna aos cidadãos, está 

subjugado à manutenção do equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal está relacionado 

com os gastos públicos e os orçamentos fiscais, que são suportados pela 

arrecadação pública e que irá depender da política fiscal implementada e com 

reflexos em toda economia do país. No Brasil, a arrecadação pública, a política 

fiscal e a necessidade de reforma tributária, são discussões prioritárias e atuais 

no que cabe a gestão pública. Notadamente, a tributação das bases de bens e 

serviços, onde se encontram as rações para cães e gatos, estão entre as 

maiores cargas tributária da América Latina, de acordo com a Receita Federal 

(2016). 

O debate sobre a tributação da ração para cães e gatos vem se arrastando 

ao longo dos anos, sendo essa tributação apontada como excessiva e como 

impeditivo ao crescimento deste segmento. Os aumentos na carga tributária da 

ração para cães e gatos são frequentes, porém, o segmento continua a crescer 

ao longo dos anos. Segundo a ABINPET (2017), o crescimento poderia ser maior 

se a tributação fosse menor. Argumenta a ABINPET que a tributação da ração é 

demasiadamente excessiva e que o governo não reconhece a importância dos 

animais de estimação na vida em sociedade. (ABINPET, 2017) 

Para Gallo (2007), a estrutura do sistema tributário brasileiro desenvolveu-

se em um ambiente econômico, com elevada inflação, o que inclusive direcionou 

as formas de arrecadação das administrações tributárias para os impostos 

indiretos, incidentes sobre o consumo de bens e serviços, como uma forma de 

as receitas ficarem menos vulneráveis aos efeitos inflacionários.  

 Todavia, é indispensável analisar a incidência de cada tributo ao longo da 

cadeia produtiva de ração para cães e gatos para calcular a carga tributária 

efetiva do produto que chega ao consumidor final. Desta forma, pode-se 

averiguar se realmente a carga tributária da ração pet é excessiva comparada a 

outros produtos e à média nacional. 
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A análise da influência da tributação inicia-se na instituição da empresa e 

no enquadramento fiscal7. Em uma classificação sintética, as sociedades estão 

elencadas conforme ilustra o quadro abaixo. 

 

Quadro 1 - Classificação sintética das Sociedades Empresariais 
 

Sociedade não personificada 
Sociedade em Comum 
Sociedade em Conta de Participação 

Sociedade personificada 
Sociedade Simples 
Sociedade Empresária 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em CALIJURI, M. S. S. Avaliação da Gestão Tributária a 
partir de uma perspectiva multidisciplinar. Tese de Doutorado em Controladoria e Contabilidade 
- Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2009. Disponível em:  http://www.teses.usp.br/cite.php?id=tde-18022010-
155046&lang=pt-br. Acesso em: 15 set. 2018. 

 

São importantes as contribuições dos autores Ribeiro e Mario (2008), 

sobre a utilização de metodologias de reestruturação societária como ferramenta 

de planejamento tributário para as empresas. Os autores citados fizeram 

referência para a importância do planejamento tributário no cenário competitivo, 

onde este planejamento faz parte da gestão de tributos e tem por finalidade obter 

a diminuição, postergação ou anulação dos custos tributários das sociedades. 

A empresa escolhe a forma de tributação que a coloque em posição 

favorável, pois aquela que é mais tributada vai competir com empresas que têm 

isenções, incentivos e que estão sujeitas à tributação de diferentes formas. Para 

os investidores, apesar de não serem tributados como pessoa física pelos lucros 

auferidos nas empresas, serão tributados na venda de suas ações, caso aufiram 

lucros na venda, e o ganho de capital será tributado. (CALIJURI, 2009)  

De acordo com os ensinamentos de Borges (2002), o planejamento 

tributário é:  

 

uma técnica que projeta as operações, visando conhecer as 
obrigações fiscais pertinentes a cada uma das alternativas legais que 
lhes são aplicáveis, para, em seguida, adotar aquela que possibilita 
emprego de procedimento tributário legitimamente inserido na esfera 
de liberdade fiscal. Portanto, o profissional que for executar um 
planejamento tributário deverá dominar a legislação vigente e saber 
como melhor aplicá-la no contexto da entidade estudada, para dentre 
as alternativas escolher aquela que diminuirá ou retardará o ônus fiscal 
(BORGES, 2002, p. 75). 

                                            
7 O novo Código Civil, instituído pela Lei n° 10.406/2002, entrou em vigor em 11 de janeiro de 
2003, revogando a Lei n° 3.071/1916 (Código Civil de 1916) e a Parte Primeira da Lei n° 556/1850 
(Código Comercial de 1850). 
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Conceituado o planejamento tributário ainda pode ser dividido conforme o 

objetivo, neste caso o mesmo autor classifica os três tipos: 

 

1) Planejamento, que tem por objetivo a anulação do ônus fiscal: nesse 
caso, o planejamento é voltado a impedir a concretização das 
hipóteses legais de incidências tributárias, mediante o emprego de 
estruturas e formas jurídicas, articulando o empreendimento ou a 
atividade econômico-mercantil.  
2) Planejamento que tem por objetivo a redução do ônus fiscal: o 
planejamento tributário deve organizar o empreendimento ou atividade 
econômico-mercantil, de modo que possibilite a concretização de 
hipóteses legais de incidência tributária, resultando em uma redução 
do ônus fiscais.  
3) Planejamento que tem por objetivo o adiamento do ônus fiscal: esse 
planejamento visa que o empreendimento ou a atividade econômico-
mercantil se encontre em uma das seguintes situações: deslocamento 
da ocorrência do fato gerador; procrastinação do lançamento ou 
pagamento do imposto. Usa-se, também, o termo elisão fiscal como 
planejamento tributário que é uma prática gerencial muito utilizada 
atualmente, principalmente pelas empresas de médio e grande porte. 
Porém, em torno desta prática há inúmeras discussões sobre a sua 
moralidade e legalidade, uma vez que visa economizar 39 tributos e, 
consequentemente, aumentar os lucros da empresa (BORGES, 2002, 
p. 75). 

 

Isso posto, ainda é preciso conceituar a elisão fiscal, que de acordo com 

Martins (1988, p.120), é: 

  

um procedimento utilizado pelo sujeito passivo da relação tributária, 
objetivando reduzir o peso da carga tributária, pela escolha entre 
diversos dispositivos e alternativas de lei, daquelas que lhe permitem 
pagar menos tributos. Assim sendo, elisão fiscal busca unicamente a 
economia de tributos, desconsiderando o adiamento do ônus fiscal. Já, 
o termo evasão fiscal pode ser associado a seu sinônimo: sonegação. 
A evasão fiscal é definida por Melo (apud MARTINS, 1988, p.497) 
como “toda ação ou omissão de natureza ilícita, objetivando a 
subtração a uma obrigação tributária [...] Estará caracterizada por ato 
viciado por fraude ou simulação, praticado depois de tipificada a 
obrigação tributária” (MARTINS, 1988, p. 120). 

 

Em 2016, a Carga Tributária Bruta (CTB) do Brasil atingiu 32,38%, contra 

32,11% em 2015, indicando variação positiva de 0,27 pontos percentuais 

(Tabela 7). Essa variação resultou da combinação dos decréscimos em termos 

reais de 3,5% do Produto Interno Bruto e de 2,8% da arrecadação tributária nos 

três níveis de governo, conforme Receita Federal do Brasil em 2017. 
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Tabela 7 - Carga Tributária Bruta do Brasil (bilhões de reais) – 2015 e 2016 
 

Componentes Em 2015 Em 2016 

Produto Interno Bruto R$ 5.995,79 R$ 6.259,23 
Arrecadação Tributária Bruta R$ 1.925,45 R$ 2.027,01 
Carga Tributária Bruta 32,11% 32,38% 

Fonte: Adaptada pelo autor, com base nos dados da Receita Federal do Brasil. Carga 
Tributária no Brasil: Análise por base de incidência. 2017. Disponível em 
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2016.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 
A tabela 8 apresenta a evolução da carga tributária brasileira distribuída 

em percentuais, entre a União, Estados e Municípios. 

 

Tabela 8 - Evolução da distribuição da carga tributária bruta brasileira (%), do 
perído de 2011 á 2016 

 
Discriminação 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

União 70,0 69,1 69,0 68,5 68,4 68,3 
Estados 24,4 25,1 25,3 25,5 25,4 25,4 

Municípios 5,5 5,8 5,8 6,1 6,2 6,3 
Fonte: Adaptada pelo autor, com base nos dados da Receita Federal do Brasil. Carga 
Tributária no Brasil: Análise por base de incidência. 2017. Disponível em 
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2016.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 
 

 

Na tabela 9 a seguir, pode-se verificar a evolução da carga tributária em 

relação ao PIB brasileiro. 

 

Tabela 9 - Evolução percentual da carga tributária em relação ao PIB por ente 
federativo, dos anos de 2011 a 2016 

 
Discriminação 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

União (%) 23,4 22,5 22,5 21,8 22,0 22,1 
Estados (%) 8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2 

Municípios (%) 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 
Total 33,4 32,6 32,6 31,9 31,1 32,4 

PIB 
(R$ milhões) 

4.373.658 4.814.760 5.331.619 5.778.953 5.995.787 6.259.228 

Fonte: Adaptada pelo autor, com base nos dados da Receita Federal do Brasil. Carga 
Tributária no Brasil: Análise por base de incidência. 2017. Disponível em 
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2016.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

Conforme apresentado na Tabela 11, neste período o percentual de carga 

tributária em relação ao PIB nancional, não sofreu grande variações, porém se 

compararmos o período todo, apresentou pequena diminuição da carga tributária 

em relação ao total. Em 2016, a carga tributária apresentou aumento pelo 
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segundo ano consecutivo, atingindo o patamar de 32,38% do PIB, ainda aquém 

dos 33,66% observados em 2007, antes da crise econômica de 2008. O gráfico 

5 a seguir apresenta a evolução da carga tributária brasileira em percentual do 

PIB para o período de 2002 a 2016. 

 

Gráfico 5 - Evolução da Carga Tributária no Brasil – 2002 à 2016 (percentual 
do PIB) 

 

 
Fonte: RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Carga Tributária no Brasil: Análise por base de 
incidência. 2017. Disponível em http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-
tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-
2016.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

A Tabela 10 apresenta a distribuição da carga tributária entre os três 

níveis da Federação. Observa-se que a União foi responsável pela maior parcela 

de aumento da carga tributária, contribuindo com 66,5% de crescimento nominal 

da arrecadação e com 57% da variação total em pontos percentuais do PIB.  

Embora tenha sido responsável pela maior participação no aumento da 

carga, em 2015, a União reduziu sua participação no total da arrecadação. 
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Tabela 10 - Carga Tributária por Ente Federativo, valores nominais e 
percentuais, no período de 2015 e 2016. 

 

Entidades 

Federativas 

2015 2016 

Arrecadação 

(milhões de 
reais) 

Percentual 

do PIB 

Percentual 

da 
arrecadação 

Arrecadação 

(milhões de 
reais) 

Percentual 

do PIB 

Percentual da 

arrecadação 

União 1.316.253,83 21,95 68,36 1.383.758,72 22,11% 68,27% 

Estados 489.263,46 8,16 25,41 514.841,11 8,23% 25,40% 

Municípios 119.933,85 2,00 6,23 128.414,66 2,05% 6,34% 

Total 1.925.451,14 32,11 100,00 2.027.014,48 32,38% 100,00% 

Fonte: Adaptada pelo autor, com base nos dados da Receita Federal do Brasil. Carga 
Tributária no Brasil: Análise por base de incidência. 2017. Disponível em 
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2016.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

Dentre os tributos federais, os que mais contribuíram para o aumento da 

carga tributária em relação ao PIB foram, positivamente, o Imposto de Renda - 

Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o 

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), que juntos aumentaram em 0,56%. 

Já as maiores reduções se devem ao PIS/COFINS, ao Imposto de Importação 

(II), ao Imposto de Exportação (IE) e ao Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI), que juntos diminuíram em 0,43%, conforme dados da Receita Federal 

(2017). Ao total, a carga tributária em relação ao PIB aumentou em 0,27%. 

Quanto aos tributos estaduais e municipais, observou-se que houve 

decréscimo nos tributos incidentes sobre a produção de bens e serviços (ICMS 

e ISS), responsáveis pelo decréscimo, conjuntamente, de 0,06% do PIB. Na 

próxima tabela, apresentam-se as principais variações da carga tributária 

nacional por base de incidência no período de 2007 à 2016. 

Com relação à tendência histórica, observa-se que a base de propriedade 

manteve a tendência de alta e a base de bens e serviços continua em declínio, 

como nos anos anteriores. Os percentuais de participação, de 2007 a 2016, são 

mostrados na Tabela 11 a seguir. 
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Tabela 11 - Série histórica da evolução da participação das bases de incidência 

na arrecadação total (percentual por ano) 
 

Cód Tipo de Base 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1000 Renda 19,30 20,45 19,63 18,22 19,09 17,93 18,16 18,07 18,30 19,97 

2000 Folha de Salários 24,55 24,54 26,61 26,21 25,85 26,66 25,99 26,20 26,11 26,31 

3000 Propriedade 3,54 3,55 3,89 3,77 3,73 3,87 3,90 4,09 4,44 4,67 

4000 Bens e Serviços 47,60 49,52 48,21 49,62 49,11 49,61 50,23 50,00 49,37 47,39 

5000 Trans. Financeiras 4,82 2,03 1,79 2,10 2,20 1,96 1,68 1,62 1,80 1,66 

9000 Outros Tributos 0,18 -0,09 -0,12 0,08 0,03 -0,03 0,03 0,01 -0,02 0,01 

Fonte: Adaptada pelo autor, com base nos dados da Receita Federal do Brasil. Carga 
Tributária no Brasil: Análise por base de incidência. 2017. Disponível em 
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2016.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

As comparações dos valores da carga tributária nacional com as de outros 

países devem ser feitas com ressalvas, pois algumas espécies tributárias 

existentes em um país podem não existir em outros. Exemplo é a previdência, 

que em alguns países é privada, não fazendo parte da carga tributária. As 

diferenças metodológicas também são importantes fatores a serem 

considerados, conforme aponta a Receita Federal do Brasil (2017). 

 Em algumas compilações, os tributos específicos incidentes sobre o setor 

de combustíveis não são computados como receitas tributárias. No entanto, a 

título ilustrativo, o gráfico a seguir apresenta uma comparação entre a carga 

tributária nacional e a de alguns países da OCDE para o ano de 2015. 
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Gráfico 6 - Carga Tributária no Brasil e nos Países da OCDE (2015) 
 

 
 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da OCDE, disponíveis na Receita Federal do 
Brasil. Carga Tributária no Brasil: Análise por base de incidência. 2017. Disponível em 
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2016.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 
 

 

Quando se compara a tributação por base de incidência, observa-se que 

para a base de renda o Brasil tributa menos que os países da OCDE, enquanto 

que para a base de bens e serviços, tributa em níveis mais elevados.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT, 

2016), o Brasil possui cerca de 63 tributos, entre impostos, taxas e contribuições. 

O lado mais cruel é que essa taxação é maior sobre o consumo. Segundo 

levantamentos da OCDE – órgão internacional que reúne 34 países e que 

promove políticas de desenvolvimento econômico e bem-estar social – o índice 

de tributação no Brasil é maior no consumo e menor na renda, considerado um 

sistema arcaico e injusto, pois a população mais pobre paga mais impostos 
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proporcionalmente comparado com as camadas mais favorecidas da população, 

o que enseja discussões sobre a necessidade de uma reforma tributária no país. 

 

Gráfico 7 - Carga tributária sobre a renda, lucro e ganho de capital - Brasil  
e países da OCDE (2015) 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da OCDE, disponíveis na Receita Federal do 
Brasil. Carga Tributária no Brasil: Análise por base de incidência. 2017. Disponível em 
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2016.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

Do ponto de vista histórico, observa-se que no período de 2006 a 2015 o 

Brasil promoveu uma redução na carga tributária, ao passo que a média dos 

países da OCDE apresentou aumento.  
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Na carga tributária do Brasil, as categorias que apresentaram redução 

foram renda, bens e serviços e outros (que inclui a extinta CPMF), enquanto que 

as categorias folha de salário e propriedade apresentaram aumento. Os 

resultados podem ser vistos na Tabela 12, a seguir. 

 

Tabela 12 - Evolução da Carga Tributária (percentual do PIB) – Brasil e Média 
OCDE (31 Países) 

 
Carga 

Tributária 
Total (%) 

Renda, 
Lucros e 
Ganho de 

Capital 

Folha de 
Salários 

Propriedade 
Bens e 

Serviços 
Outros 

 2006 2015 2006 2015 2006 2015 2006 2015 2006 2015 2006 2015 

Brasil 33,3 32,1 6,2 5,9 8,2 8,4 1,2 1,4 16,1 15,8 1,6 0,6 

Média 
OCDE 

24,7 35,2 12,3 11,8 9,1 9,8 1,9 1,9 11,1 11,4 0,2 0,2 

Fonte: Adaptada pelo autor, com base nos dados da Receita Federal do Brasil. Carga 
Tributária no Brasil: Análise por base de incidência. 2017. Disponível em 
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2016.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

Quando se compara a carga tributária do Brasil com a dos demais países 

da América Latina, observa-se que o Brasil apresenta uma carga tributária mais 

elevada. Entretanto, convém sempre atentar para os detalhes metodológicos. 

Por exemplo, os dados divulgados pela OCDE não incluem os governos locais 

para alguns países.  

A tabela 13, a seguir, apresenta a evolução histórica da carga tributária 

do Brasil e dos países da América Latina e Caribe no período de 2006 a 2015. 

Observa-se que neste período o Brasil reduziu a carga tributária em 1,2%, 

enquanto que demais países mostrados na tabela apresentaram aumento médio 

de 2,1%. 
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Tabela 13 - Carga Tributária Total (percentual do PIB) 2006 a 2015 – Brasil e 
Países da América Latina e Caribe 

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2006 

a 
2015 

Equador 12,7 13,2 14,3 15,2 16,6 17,7 19,8 19,6 19,2 21 8,3 

Argentina 25,1 26,4 27,6 28,9 29,1 29,3 30,6 31,2 31,1 32,1 7,0 

Bolívia 19,3 19,8 21,2 21,7 20,3 22,1 22,5 23,3 23,8 24,7 5,4 

México 12,8 13,2 13,8 13,6 14,1 14 13,9 14,6 15,2 17,4 4,6 

Venezuela 16,3 16,8 14,1 14,3 11,8 13,5 14,2 14,5 19 20,9 4,6 

Bahamas 15,6 16,3 17,2 16,5 16,1 18,9 17,6 17 17,3 19,9 4,3 

Nicarágua 17,1 17,3 16,8 16,9 18 18,8 19,6 19,9 20,4 20,9 3,8 

Paraguai 14,2 13,9 14,6 16,1 16,5 16,9 17,7 16,4 17,8 17,9 3,7 

Belize 22,5 25,4 24,1 25,4 26,6 25,1 25 25,7 25,8 25,7 3,2 

Costa Rica 20,1 21,4 22,1 20,6 20,3 20,8 20,7 22,5 22,5 23,1 3,0 

Honduras 18,3 19,6 19,6 17,8 18,1 17,5 18,4 19 20,6 21,2 3,0 

El Salvador 15,1 15,2 15,1 14,4 15,1 15,4 16,1 17 17,2 17,3 2,3 

Uruguai 25,1 24,9 26 25,7 26,1 26,5 26,8 27,4 27,2 27 1,8 

Colômbia 19,1 19,1 18,8 18,6 18 18,8 19,7 20,1 20,4 20,8 1,7 

Jamaica 24,1 24,8 25,1 24,9 24,9 24,5 24,5 24,9 24,7 25,6 1,5 

Barbados 30,5 30,2 31,1 30,5 30,6 32,4 33,1 29,5 30,4 31,3 0,8 

Trindade e 
Tobago 

30,2 26,2 29,4 28,2 27,3 26,6 27,4 27,6 30 30,9 0,7 

Panamá 15,9 16,5 16,4 16,4 17,3 17 17,4 17,4 16,1 16,2 0,4 

República 
Dominicana 

13,6 15 14,2 12,7 12,3 12,3 13,1 13,9 14,1 13,7 0,1 

Peru 18 18,5 18,8 17 17,9 18,6 19,3 18,8 18,8 17,1 -0,9 

Brasil 33,3 33,7 33,5 32,3 32,5 33,4 32,6 32,6 31,9 32,1 -1,2 

Chile 22 22,8 21,4 17,4 19,7 21,2 21,5 20 19,8 20,6 -1,3 

Guatemala 13,8 13,9 12,9 12,2 12,4 12,8 12,9 13 12,7 12,4 -1,4 

Cuba 45,5 44,6 41,7 41,1 37,6 38,4 39,7 37,3 37,5 38,6 -7,0 

Fonte: Adaptada pelo autor, com base nos dados da Receita Federal do Brasil. Carga Tributária 
no Brasil: Análise por base de incidência. 2017. Disponível em 
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2016.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

2.4 Os impostos incidentes na ração para cães e gatos 

 

Para compreensão dos tributos incidentes, antes se faz necessário 

explicar os princípios que envolve a legislação, bem como a organização de todo 

ordenamento legal tributário. A legislação tributária, respaldada nos princípios do 

Direito, normatiza todo o sistema tributário nacional. Sendo assim, os 

contribuintes, sendo empresas ou cidadãos, estão sujeitos a seguir conforme 

está estabelecido na norma, sob as duras penas da lei.  

Conforme Neves (2002) observa, que o Código Tributário Nacional 

(BRASIL, 1966), em seu artigo 3º, define tributo como sendo “toda prestação 

pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
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administrativa plenamente vinculada”, que quer dizer a transferência de 

propriedade para o Estado. 

Para entender o texto no CTN, faz-se necessário utilizar-se de conceitos 

teóricos e estudos aprofundados dessa matéria. Assim, entende-se que a 

prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir significa, 

como explica Sabbag (2008), que o tributo deve ser pago em dinheiro, não 

podendo ser pago in natura ou in labore, ou seja, por meio da entrega de bens, 

produção ou prestação de serviços em troca da quitação de tributos.  

Para Becker (1998), a prestação compulsória significa que a vontade do 

sujeito passivo de prever ou desejar o dever jurídico tributário é indiferente para 

a sua incidência.  

Quanto à prestação ser diversa de sanção de ato ilícito, Becker (1998) 

conceitua que a hipótese de incidência da regra jurídica tributária pode ser 

qualquer fato (ato, fato ou estado de fato), desde que seja lícito. Caso contrário, 

se for ilícito, o objeto da prestação não será tributo, mas sanção. A prestação 

terá que ser instituída por lei, ou seja, nenhum tributo poderá ser exigido sem 

que a lei o estabeleça. E a prestação ser cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada indica que a cobrança de tributos tem seu 

início com o lançamento, atividade pela qual se verifica a ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributária, o devedor e o valor devido.  

A constituição de 1946 utilizava a palavra “tributo” no sentido genérico, 

para abranger três contribuições de caráter coativo (exceto as penas 

pecuniárias e repartições de guerra), a saber: a) impostos; b) taxas; c) 

contribuições.  

 Essa terminologia, quanto aos impostos e taxas, como espécies do 

gênero tributo, vem desde o começo do regime republicano de 1891. Para Hack 

(2008), é comum a utilização do termo imposto, como sinônimo de tributo. Os 

termos “impostos”, “taxas” e “contribuição de melhoria” são modalidades 

tributárias, correspondendo a valores pagos em dinheiro pelo contribuinte ao 

Estado (governo). 

No tributo, a obrigação tem por fato gerador uma situação independente 

de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Cabe observar 

que o art. 3º do CTN traz a definição de tributos exigida pela Constituição 

Federal de 1988, no art. 146, III, a, primeira parte, a seguir: 
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Art. 146. Cabe à lei complementar: 
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação 

aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos 
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
(BRASIL, 1988) 

 
 

A Lei nº 5172/66, regida pela Emenda Constitucional nº 18, de 1º de 

dezembro de 1965, regula o Sistema Tributário Nacional (STN) e é citada como 

fundamentação no Artigo 24, inciso I da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, onde se lê que “Compete à União aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre o direito tributário, financeiro, 

penitenciário, econômico e urbanístico”. A repartição constitucional de 

competências privativa para legislar é aquela em que é possível a delegação a 

outros entes por meio de lei complementar. 

A hierarquia de leis existe e coloca-se como ponto fundamental para uma 

correta interpretação das fontes e para o exame de sua constitucionalidade e 

legalidade. O controle de constitucionalidade consiste no controle de adequação 

das normas legais e infralegais à Constituição Federal. Já o controle de 

legalidade trata da adequação das normas infralegais ao conteúdo das leis. A 

hierarquia das leis pode ser representada pela figura 2 abaixo (Baleeiro, 2015). 

 

Figura 2 - Fontes do Direito Tributário                 

 

Fonte: Própria autoria com base em BALEEIRO, A. Direito Tributário Brasileiro. 13º Edição, 
Revista, Atualizada e Ampliada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. 

 
 Os vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade eivam de nulidade as 

normas deles acometidas. A distinção entre ambos tem importância na medida 

em que as instâncias que podem conhecê-los são diferentes. 
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 Verifica-se ser a Constituição Federal a base de todas as outras normas. 

Para a legalidade de qualquer outra fonte, esta precisa adequar-se aos 

dispositivos e liames das que lhes estão acima na estrutura hierárquica das 

normas jurídicas. 

No quadro 2, abaixo, examina-se cada uma das fontes do direito, voltando 

a análise para o campo do direito tributário. 

Quadro 2 - As fontes do direito tributário 

Constituição 
Federal 

Fonte principal do direito tributário, é a lei fundamental à qual devem se 
adaptar todas as demais leis, que se com ela conflitarem serão 
consideradas inconstitucionais. A Constituição não cria tributos, mas 
distribui competências e limitações para s entidades da Federação criarem-
nos por meio de leis ordinária. 

Emenda 
Constitucional 

A única forma pela qual a Constituição pode ser alterada é por intermédio 
da emenda constitucional. Não pode alterar a Constituição relativamente às 
chamadas cláusulas pétreas, arroladas no art. 60, § 4º, da Constituição 
Federal de 1988: Forma federativa do Estado; voto direto, secreto, universal 
e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais 
(previstos no art. 5º da CF/88). 

Lei 
Complementar 

A Lei Complementar complementa os dispositivos constitucionais e possui 
um sistema rígido de votação – maioria absoluta (art. 69 da CF/88). Em 
matéria tributária tem a função de (art. 146 da CF/88) dispor sobre conflitos 
de competência entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; e 
estabelecer normas gerais de direito tributário, especialmente sobre: a) 
definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, 
bases de cálculos e contribuintes; b) obrigação, lançamento, crédito, 
prescrição e decadência tributários; e c) adequado tratamento tributário ao 
ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 

Resoluções 
do Senado 
Federal  

No direito tributário, são utilizadas para fixar alíquotas aplicáveis ao ICMS e 
alíquotas máximas do imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação 
(art. 155 da Constituição Federal de 1988) e ainda para suspender a 
execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal (art. 52, X, da Constituição Federal de 1988). 

Resolução do 
Congresso 

Aprova a delegação ao Presidente da República para elaboração de leis 
delegadas (art. 62, § 2º) e é o veículo legal para a rejeição de medidas 
provisórias. 

Lei Ordinária  

Em matéria tributária tem em geral a função de instituir e majorar tributos, 
com observância do disposto na Constituição Federal e nas Leis 
Complementares. É o exercício da competência tributária. A obrigação fiscal 
somente nasce da lei  

Lei Delegada  

Também pode criar tributos. Deve ser elaborada pelo Presidente da 
República após delegação do Congresso Nacional (art. 68 da Constituição 
Federal de 1988). Não tem sido utilizada na área tributária em função da 
existência das Medidas Provisórias, que independem da delegação 

Medida 
Provisória  

Instituto que substituiu, em sua essência, a figura do Decreto-lei (sob a 
vigência da Constituição anterior). Possui força de lei ordinária. Editada 
diretamente pelo Poder Executivo, segundo critérios de urgência e 
relevância, é convertida em lei quando o Congresso a aprova.  

Fonte: Adaptado pelo autor, com base nos dados de MORAES, B. R. de. Compêndio de Direito 
Tributário. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 643. 

 
 Os tributos também desempenham papel fundamental como 

instrumentos de justiça social e de diminuição das diferenças econômicas entre 

classes, desde que o princípios constitucionais sejam observados e que os 
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recursos arrecadados possam ser aplicados em obras e serviços que atendam 

às necessidades da população, como um todo, principalmente da parcela mais 

pobre, incluindo a criação de políticas assistenciais que visam atender às 

necessidades básicas da parcela da sociedade menos favorecida ou em 

situação de risco. 

 A incidência de tributos ao longo da cadeia produtiva pode ocasionar 

distorções consideráveis na eficiência econômica e na competitividade dos 

mercados doméstico e internacional.  O Brasil, como república federativa, é 

formado pela união de três níveis governamentais — estados, municípios e 

Distrito Federal — com independência e autonomia política, administrativa e 

financeira. No que se refere à estrutura tributária, cada nível governamental, de 

acordo com o artigo 145 da Constituição Federal da União, institui tipos 

diferentes de tributos (ABRANTES, 2006).  

 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: 
I -  impostos; 
II -  taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III -  contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado 
à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a 
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos 
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas 
do contribuinte. 
§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 
(BRASIL, 1988) 

 

Isso posto, observa-se no quadro 3, logo abaixo, as principais 

classificações dos tributos e seus respectivos dispositivos legais, como emana 

da Constituição Federal, bem como suas principais características e naturezas 

jurídicas. 
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Quadro 3 – Apresentação dos tributos e suas classificações conforme a 
Constituição Federal 1988 

1. Impostos 

1.1 nominados (arts. 145, I, 153, 155 e 156 CF) 
1.2 residuais (art. 154, I CF) 
1.3 extraordinários de guerra (art. 154, II CF) 

2. Taxas 

2.1 de polícia (art. 145, II, primeira parte CF) 
2.2 de serviços (art. 145, II, segunda parte CF) 

3. Contribuições 

3.1 Contribuições de Melhoria (art. 145, III CF) 
3.2 Contribuições Especiais 
3.2.1 sociais: 
3.2.1.1 gerais (art. 149, primeira parte CF) 
3.2.1.2 de seguridade social: 
3.2.1.3 nominadas (art. 149, primeira parte c/c art. 195, I, II, III e IV CF) 
3.2.1.4 residuais (art. 149, primeira parte c/c art. 195, § 4º. CF) 
3.2.1.5 de previdência do funcionalismo público estadual, distrital e municipal (art. 149, § 1º CF) 
3.2.2 de intervenção no domínio econômico (art. 149, segunda parte CF) 
3.2.3 do interesse das categorias profissionais ou econômicas (art. 149, terceira parte CF) 
3.2.4 de iluminação pública municipal e distrital (art. 149 -A CF) 

4. Empréstimos compulsórios 

4.1 extraordinários de calamidade ou guerra (art. 148, I CF) 
4.2 de investimento (art. 148, II CF) 

  
Fonte: Própria autoria com base em BALEEIRO, A. Direito Tributário Brasileiro. 13º Edição, 
Revista, Atualizada e Ampliada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. 

 

A estrutura tributária das três esferas de governo, vigente a partir da 

promulgação da Constituição de 1998, e as respectivas bases de incidência 

podem ser observadas no quadro a seguir: 
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Quadro 4 - Principais tributos e competências tributárias do STB 
 

Competências da União 

Base de Incidência  Tributos  

Comércio exterior Impostos sobre Importação (II)                                                                      
Impostos sobre exportação (IE) 

Patrimônio e renda Imposto sobre a renda (IR)                                                                   
Imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) 

Produção e circulação Imposto sobre produtos industrializados (IPI) 
Imposto sobre operações financeiras ( IOF)                          
Contribuição sobre a folha de pagamento 
Contribuição para o financiamento da seguridade social 
(COFINS)                                                                                 
Contribuição para o programa de integração social (PIS)                                                                
Contribuição para formação do patrimônio do servidor 
público (Pasep) 
Contribuição sobre a movimentação financeira CPMF)                                                                               
Contribuição social sobre o lucro líquido (CSSL) 

Competência dos estados  

Base de Incidência  Tributos  

Patrimônio e renda  Imposto sobre propriedade de veículos automotores 
(IPVA)                                                                                 
Imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCD) 

Produção e circulação Imposto dobre circulação de mercadorias e serviços 
(ICMS) 

Competência dos municípios 

Base de Incidência  Tributos  

Patrimônio e renda  Imposto predial e territorial urbano (IPTU)                                             
Imposto sobre transmissão inter vivos (ITBI)                                             

Produção e circulação Imposto sobre serviços (ISS) 
Fonte: Adaptado pelo autor com base em BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 5 mar. 2019. e 
em BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Institui normas 
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm. Acesso em 5 mar. 2019. 
 

Os tributos diretos são os que recaem sobre a pessoa física ou jurídica 

que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Esses tributos incidem 

sobre o patrimônio e a renda e são considerados tributos de responsabilidade 

pessoal, ou seja, o contribuinte eleito pela lei tributária é aquele que, 

efetivamente, suporta o ônus financeiro do tributo e não repassa diretamente o 

ônus do tributo para outrem. Exemplos: Imposto de Renda da Pessoa Física 

(IRPF), Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), Imposto Territorial rural (ITR), Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), entre outros. 

Conforme Baleeiro (2015), os tributos indiretos são os que incidem sobre 

a produção e a circulação de bens e serviços e são repassados para o preço, 
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pelo produtor, vendedor ou prestador de serviço. Os encargos tributários recaem 

sobre o preço da venda de mercadorias ou serviços prestados, razão pela qual 

o consumidor final é o contribuinte de fato, pois ao pagar o preço, está pagando 

também todos os tributos nele contidos.  

No entanto, a pessoa jurídica que produz, vende bens ou presta serviços 

é o contribuinte de direito responsável pelo recolhimento perante o Fisco. Nesse 

caso, o contribuinte eleito pela lei tributária (contribuinte de direito) é o que tem 

a obrigação de efetuar o pagamento do tributo, porém não é ele quem, 

efetivamente, suporta o ônus tributário.  

O próprio Código Tributário Nacional (CTN) incorporou regra específica 

sobre o tema, determinando, para fins de disciplinar o direito à recuperação do 

tributo pago indevidamente, a sua relativização em relação àqueles que 

comportam a transferência do respectivo encargo financeiro, que passaram a ser 

entendidos pela doutrina como tributos indiretos.  

A transferência do encargo haveria de ser deduzida não a partir de 

critérios econômicos, mas sim da própria estrutura jurídico-normativa do tributo, 

o que, como notado por Schoueri8 (2013 apud USTRA, 2015), ocorre com os 

tributos não cumulativos. A falta de base econômica para o argumento da 

translação, entretanto, exige que se tome o art. 166 do Código Tributário 

Nacional com toda a cautela.  

No lugar de se buscar o fenômeno da translação, age com acerto aquele 

que investiga se há uma transferência jurídica (isto é, prestigiada por lei) do 

montante do tributo. Esta será a situação do adquirente do produto sujeito a 

tributação não cumulativa e que o revende, tomando crédito do montante pago 

na etapa anterior. Se há um direito àquele crédito é porque ele lhe foi transferido 

por quem pagou na etapa anterior. (SCHOUERI8, 2013, p. 617 apud USTRA, 

2015, p. 14). 

Para Allegretti (2013), um tributo plurifásico é aquele que incide em cada 

evento de circulação da mercadoria. O caráter plurifásico é imprescindível para 

a abordagem não cumulativa de um tributo, pois, de acordo com Moreira (2009), 

                                            
8 SCHOUERI, L. E. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2013 apud USTRA, O. L. S. T. B. 
Planejamento de negócios envolvendo tributos indiretos e seus critérios especiais de resolução. 
Dissertação de Mestrado. Fundação Getúlio Vargas Escola de Direito de São Paulo. São Paulo, 
2015. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/14151/tese1-3%20.pdf.  
Acesso em: 5 mar. 2019. 
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esta atua como mecanismo que admite compensações ou abatimentos no valor 

do tributo devido, como forma de favorecer a circulação de riquezas e dinamizar 

o crescimento econômico sem prejudicar a arrecadação tributária. 

Segundo Machado (2009), a não cumulatividade é uma tributação neutra 

do ponto de vista econômico e justa do ponto de vista fiscal, permitindo que os 

custos tributários de operações anteriores não sejam suportados por cada 

interveniente da cadeia econômica. 

A não cumulatividade está relacionada ao creditamento relativo aos 

valores pagos pelos contribuintes anteriores. O crédito de imposto é uma 

operação de subtração, e assim, o imposto devido nas operações anteriores é 

abatido na operação praticada pelo contribuinte durante o período de apuração 

(MACHADO, 2009). 

A existência da não cumulatividade seria sinal de que se está diante de 

um tributo indireto, notadamente quando operada através do sistema de 

transferência de créditos a partir do valor pago na etapa anterior, uma vez que 

no caso não parece haver dúvidas acerca da requerida repercussão financeira. 

Em outras palavras, como o que se paga a título do tributo na operação de 

aquisição de determinado bem ou serviço se registra como crédito na escrita 

fiscal do adquirente para abatimento em operações subsequentes, haveria uma 

transferência jurídica do encargo financeiro, o que caracterizaria o tributo como 

indireto (USTRA, 2015). 

Cabe destacar a possibilidade do contribuinte de reparar os erros 

cometidos na apuração dos tributos, seja através de revisão tributária e 

compensação ou pela possibilidade de repetição de indébito9. 

O quadro 5, a seguir, demonstra a classificação dos principais tributos 

incidentes na pessoa jurídica, com exceção daqueles incidentes sobre a folha de 

pagamento, os quais serão presenteados com ênfase desta dissertação e irão 

compor a carga tributária do produto ração para cães e gatos. 

 

  

                                            
9 Repetição de indébito tributário refere-se à possibilidade de o contribuinte pleitear, junto às 
autoridades fazendárias, a devolução de tributo pago indevidamente ou nas demais hipóteses 
listadas pela Lei, conforme portal tributário, disponível em 
http://www.portaltributario.com.br/artigos/restituicao.htm 
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Quadro 5 - Classificação dos tributos incidentes na ração pet (objeto de estudo) 
 

Tributos Direto Indireto Não cumulativo Cumulativo Base de incidência 

Estaduais 

ICMS  X X  Bens e consumo 
ICMS-ST  X X  Bens e consumo 

Federais 

PIS  X X X Bens e consumo 
COFINS  X X X Bens e consumo 

IPI  X X  Bens e consumo 
IRPJ X   X Renda 
CSLL X   X Renda 

Fonte: Própria autoria com base em BALEEIRO, A. Direito Tributário Brasileiro. 13º Edição, 
Revista, Atualizada e Ampliada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. 

 

Serão abordados, nesta dissertação, cada um dos tributos apresentados 

nessa tabela. Porém, cabe já adiantar uma diferenciação na sistemática de 

cálculo dos tributos ICMS-ST e IPI, onde o valor apurado desses impostos é 

calculado “por fora” e acrescido ao valor do produto no total da nota fiscal, 

enquanto que o PIS, COFINS e o ICMS próprio são impostos calculados “por 

dentro”, ou seja, já são englobados ao valor dos produtos e não somados ao total 

da nota fiscal como acontece com os primeiros. O quadro 6 exemplifica como 

são realizados os cálculos “por dentro” e “por fora”. 

 

Quadro 6 - Exemplificação dos cálculos “por dentro” e “por fora”  
 

1º caso - Imposto por fora (a exemplo do IPI) 

Preço de custo sem imposto  50,00  

Lucro desejável 10,00 (20%) 

Preço do produto s/ imposto 60,00 (base de cálculo para o imposto) 

Imposto(alíquota 17%) 10,20  

Preço final de venda 70,20  

2º caso - Imposto por dentro (a exemplo do ICMS) 

Preço final de venda 70,20 (base de cálculo para o imposto) 

Imposto (alíquota 17%) 11,93  

Preço do produto s/ imposto 58,27 (70,20 - 11,93) 

Preço de custo s/ imposto 50,00  

Lucro 8,27 (16,54% = 100*8,27/50) 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados de VICECONTI, P.; NEVES, S. das. 
Contabilidade avançada e análise das demonstrações financeiras. 17. Ed. – São Paulo: Saraiva, 
2013. 

 

A receita bruta de vendas e serviços compreende o produto da venda 
de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços 
prestados. Integra a receita bruta o resultado auferido nas operações 
de conta alheia, ou seja, aquele decorrente de operações que a pessoa 
jurídica realize em nome de terceiros. (VICECONTI; NEVES, 2013) 
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O IPI não integra a receita bruta, pois como é cobrado à parte do preço 

de venda, deve também ser contabilizado à parte do respectivo preço; idêntico 

o tratamento deve ser dado ao ICMS-ST, cobrado destacadamente do preço de 

venda. Já para o ICMS próprio, destacado na nota fiscal, por integrar o preço de 

venda, como ocorre com o PIS e a COFINS, deve ser computado a receita bruta. 

Esses valores serão posteriormente deduzidos para se determinar a receita 

líquida (VICECONTI; NEVES, 2013). 

Pode-se observar na tabela a seguir um exemplo de apresentação de 

Demonstração de Resultado evidenciando cada tributo no resultado da empresa. 

 
Quadro 7 – Modelo de Demonstração de Resultado Gerencial 

 

DRE conforme Lei 6.404/1976 atualizada pela Lei 11.638/2007 

(=) Valor Total das Notas Fiscais de Venda 

(-) Impostos cobrados destacadamente do preço 

(-) Valor do IPI destacado e cobrado do cliente 

(-) Valor do ICMS-ST destacado e cobrado do cliente 

(=) Receitas Brutas (Preço do Produto) 

Vendas de Mercadorias 

Vendas de Produtos 

Prestação de Serviços 

(-) Tributos s/ Vendas 

(-) ICMS próprio 

(-) PIS/COFINS 

(-) Descontos e Abatimentos 

(-) Descontos Comerciais 

(=) Receitas Líquidas 

(-) Custos das Vendas e Serviços  

(=) Resultado Operacional Bruto / Lucro Bruto 

(-) Despesas Gerais e Administrativas 

(-) Despesas Comerciais 

(+/-) Outras Receitas e Despesas 

(=) Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro 

(+) Receitas Financeiras 

(-) Despesas Financeiras 

(=) Lucro Operacional Antes da Tributação 

(-) IRPJ/CSLL 

(=) Lucro Líquido 

Fonte: Própria autoria, com base em BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm. Acesso em 29 mar. 2019. 
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2.4.1 Impostos sobre a renda das empresas 

 

Incidem diretamente sobre a renda das empresas dois tributos: o Imposto 

sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) e a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL). O IR incide tanto sobre a renda das pessoas como 

das empresas (pessoas jurídicas). Quando se trata do IR relativo às pessoas 

jurídicas, é utilizada a sigla IRPJ. A base de cálculo dos dois tributos é o lucro, 

na forma definida na legislação. Uma vez que cada tributo possui sua legislação 

específica, o valor em reais da base de cálculo de cada um dos tributos pode ser 

diferente. (REZENDE; PEREIRA; ALENCAR, 2010)  

O fato gerador do imposto sobre a renda, segundo o art. 43 do Código 

Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66, que tem status de Lei Complementar) é a 

aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de 

qualquer natureza. A base de cálculo do imposto deve ser determinada segundo 

a legislação vigente no período de apuração ou ocorrência do fato gerador. 

A expressão “aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da 

renda” significa a obtenção de um conjunto de bens, valores e/ou títulos por uma 

pessoa física ou jurídica, passíveis de serem transformados ou convertidos em 

numerários. Para ser tributado pelo imposto de renda, deve haver a 

disponibilidade de ser efetivamente adquirida; não se cogita a sua incidência se 

houver apenas potencialidades de adquiri-la (VICECONTI; NEVES, 2013).  

Para Fabretti (2007), em termos contábeis, a aquisição da disponibilidade 

econômica da renda está configurada quando é recebida (regime de caixa). A 

aquisição da disponibilidade jurídica ocorre quando a renda foi ganha, embora 

vá ser recebida no futuro (regime de competência).  

Segundo a legislação do IRPJ, o lucro tributável pode ser apurado de 

quatro formas, ou regimes de apuração. Os regimes de tributação da esfera 

federal existentes no Brasil são: Simples Nacional; Lucro Presumido; Lucro Real 

e Lucro Arbitrado, (LEITE; OLIVEIRA, 2011). O contribuinte pode optar em qual 

modalidade de apuração quer ser tributado, observadas algumas restrições 

ligadas à atividade realizada, ao volume de receitas ou eventos justificadores do 

tratamento excepcional (REZENDE; PEREIRA; ALENCAR, 2010).  

Para fatos geradores a partir de 1 de janeiro de 1996, a alíquota do 

imposto sobre a renda das pessoas jurídicas é de 15%, a ser aplicada sobre a 

base de cálculo expressa em reais. Além do imposto cobrado à alíquota de 15%, 
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há incidência de um adicional de 10% sobre a parcela da base de cálculo (seja 

o lucro real, presumido ou arbitrado) que exceder o valor resultante da 

multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do 

respectivo período de apuração (VICECONTI; NEVES, 2013). O prazo de 

recolhimento do imposto é até o último dia útil do mês subsequente ao período 

de apuração do imposto. 

Ainda sobre tributação da renda, pode-se citar alguns princípios a partir 

do art. 43 do Código Tributário Nacional, tais como a generalidade, onde a 

incidência do imposto sobre a renda independe da denominação dada ao 

rendimento ou de sua forma de percepção, desde que represente acréscimo 

patrimonial; a universalidade: a incidência do imposto sobre a renda alcança o 

rendimento independentemente da localização ou da nacionalidade da fonte da 

riqueza, isto quer dizer que o lucro auferido por empresas brasileiras por meio 

de filiais, sucursais e empresas controladas localizadas no exterior pode ser 

tributado sobre a renda no Brasil; e a progressividade: princípio que permite à lei 

determinar alíquotas maiores às maiores faixas de rendimentos (NEVES; 

VICECONTI; SILVA JÚNIOR, 2013). 

O Lucro Real é o resultado contábil (Lucro ou Prejuízo) do período de 

apuração (antes de computar a despesa com a constituição da provisão para o 

Imposto de Renda), ajustado pelas adições, exclusões e compensações 

previstas ou autorizadas pela legislação do Imposto de Renda. Verifica-se de 

imediato que, como o ponto de partida para a determinação do lucro real é o 

resultado líquido apurado na escrituração comercial, as pessoas jurídicas 

tributadas com base no lucro real são obrigadas a mantê-la em boa ordem e 

guarda, com a estrita observância das leis comerciais e fiscais e dos princípios 

contábeis (VICECONTI; NEVES, 2013). 

Pode-se confirmar, pela legislação, que o lucro real é definido como o 

lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações 

prescritas ou autorizadas pela legislação tributária, conforme art. 6° do Decreto-

Lei nº 1.598/1977 (BRASIL, 1977), repetido pelo art. 258 do Regulamento do 

Imposto de Renda (RIR), de 2018 (BRASIL, 2018a). 

As empresas tributadas pelo lucro real devem observar dois conjuntos de 

normas: um para fins de elaboração das demonstrações financeiras e outro para 

fins fiscais. As duas normas devem ser observadas separadamente porque elas 

tem objetivos diferentes que estão contidas em cada conjunto de normas 
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especificamente. As normas contábeis para fins de elaboração das 

demonstrações contábeis estão contidas na Lei das S.A.10, nas normas e 

pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade e nas normas da CVM. 

As normas para apuração do lucro para fins fiscais estão contidas no 

Regulamento do Imposto de Renda11 e dispersas em normas infralegais emitidas 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). (CALIJURI, 2009) 

O contribuinte do IRPJ pode optar em apurar o imposto em períodos 

trimestrais ou anuais, sendo que este último condiciona o contribuinte a apurar 

o lucro tributável pela modalidade do Lucro Real. Optando pela apuração 

trimestral, o contribuinte poderá recolher o imposto de uma vez ou em até três 

parcelas, com base no valor efetivamente apurado, com atualização da taxa 

Selic12 (BRASIL, 2018a). 

Estão obrigadas a esse regime tributário as empresas que tenham 

auferido receita total no ano-calendário anterior superior a R$ 78.000.000,00 (ou 

proporcional pelo número de meses quando inferior a 12 meses) e empresas 

cujas atividades sejam relacionadas ao setor financeiro como, por exemplo, 

cooperativas de créditos e bancos, entre outras. (RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL, 2017) 

Em qualquer das modalidades de apuração do Lucro Real, trimestral ou 

anual, este último pode ainda utilizar balancete de suspensão ou redução e ainda 

estimativas mensais, o contribuinte pode descontar, no momento do pagamento, 

o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que tenha sido retido por ocasião 

de recebimento de rendimentos, conforme o RIR (BRASIL, 2018a). 

As pessoas jurídicas sujeitas ao Imposto de Renda, tributadas pelo Lucro 

Real, podem optar pela apuração trimestral ou anual. Se optarem pelo regime 

trimestral, permanecerão nesse sistema até o final do ano-calendário. Já se 

escolherem o regime anual, ou seja, o pagamento mensal por estimativa, será 

irretratável também até o final do ano-calendário, com ressalva da prerrogativa 

de apurar o imposto com base em balanço ou balancete de suspensão/redução, 

admissível nesse regime, conforme art. 2° da Lei nº 9.430, de 1996 (BRASIL, 

1996b). 

                                            
10 Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as atualizações da Lei 11.638 de 2017. 
11 Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta a tributação, fiscalização, 
arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. 
12 A Taxa Selic é também conhecida como taxa básica de juros da economia brasileira. 
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Conforme apresentado, uma vez determinado o lucro real, a pessoa 

jurídica apura o valor do imposto devido, aplicando a alíquota de 15% sobre a 

base de cálculo e, quando for o caso, o adicional de 10% sobre a parcela do 

lucro real que, apurado trimestralmente, exceder a R$ 60.000,00 ou que, 

apurado anualmente, exceder a R$ 240.000,00 ou proporcional ao número de 

meses do período apurado. A legislação do imposto de renda admite algumas 

deduções e/ou reduções diretas dos impostos devidos, conforme demonstrado 

no quadro abaixo: 

 

Quadro 8 - Incentivos fiscais dedutíveis do IRPJ conforme RIR (BRASIL, 
2018a) 

Espécie de Incentivo Cálculo do Incentivo 

Limite 
de 

dedução 
isolada 

Limite de 
dedução 

cumulativa 

Programa de Alimentação do 
Trabalhador – PAT 

15% das despesas de custeio do PAT, líquidas da 

parcela cobrada dos empregados ou 15% de R$ 
1,99 x nº de refeições fornecidas no período, o que 

for menor. 4 % do IRPJ normal 

Programa de Desenvolvimento 
Tecnológico Industrial ou 

Agropecuário (PDTI/PDTA) 

15% dos dispêndios com o PDTI incorridos no 
período base. 

Operações de Caráter Cultural 
e Artístico 

Projetos aprovados com base nos artigos 25 e 26 
da Lei nº 8.313/91: até 40% das doações e 30% 

dos patrocínios. 
4% do 

IRPJ 
normal 

4% do IRPJ 
normal, 

respeitado o 
limite 

específico 

para as 
atividades 

audiovisuais. 

Projetos aprovados com base no artigo 18 da Lei 
nº 8.313/91, com as alterações da Lei nº 9.874/99: 

até 100% do somatório das doações e patrocínios. 

Atividade Audiovisual 
Valores efetivamente aplicados na aquisição 
primária de certificados de investimentos em 

projetos aprovados pelo Ministério da Cultura. 

3% do 
IRPJ 

normal 

Doações aos fundos dos 
Direitos da Criança e do 

Adolescente 

Doações efetivamente realizadas. 
1% do 
IRPJ 

normal 

Não há 

Fonte: Própria autoria com base no BRASIL. Decreto n° 9.580 de 22 de novembro de 2018. 
Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do imposto sobre a 
renda e proventos de qualquer natureza. Fica revogado o Decreto n° 3.000 de 26 de março de 
1999. 2018a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-
2018/2018/Decreto/D9580.htm#art4. Acesso em 5 mar. 2019. 

 

Alternativamente à apuração trimestral, as pessoas jurídicas poderão 

optar pelo pagamento mensal do imposto por estimativa. Todavia, saliente-se 

que o exercício dessa opção implica a obrigatoriedade de apuração anual do 

lucro real, ficando a empresa impedida de optar pela tributação com base no 

lucro presumido, conforme já exposto. 

 O lucro estimado de cada mês será determinado mediante aplicação dos 

seguintes percentuais sobre a receita bruta auferida na atividade: 
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Quadro 9 - Atividades Geradoras de Receita (base estimativa do IRPJ) 
 

Espécie de Atividades Geradoras da Receita Percentuais sobre Receita 

Revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool 
carburante e gás natural. 

1,60% 

Venda de mercadoria ou produtos (exceto revenda de combustíveis para 
consumo). 

8,00% 

Transporte de cargas. 

Serviços hospitalares. 

Atividade rural. 

Industrialização com materiais fornecidos pelo encomendante. 

Atividades Imobiliárias. 

Construção por empreitada, quando houver emprego de materiais próprios, 
em qualquer quantidade. 

Qualquer outra atividade (exceto prestação de serviços), para a qual não 
esteja previsto percentual especifico. 

Serviços de transporte (exceto o de cargas). 

16,00% 

Serviços (exceto hospitalares, de transporte e de sociedade civis de 
profissões regulamentadas) prestados com exclusividade por empresas 
com receita bruta anual não superior a R$ 120.000,00. 

Instituições financeiras e entidades a elas equiparadas. 

Serviços em geral, para os quais não esteja previsto percentual especifico, 
inclusive os prestados por sociedades civis de profissões regulamentadas. 

32,00% 

Intermediação de negócios. 

Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de 
qualquer natureza. 

Factoring. 

Construção por empreitada, quando houver emprego unicamente de mão-
de-obra, ou seja, sem o emprego de materiais. 

Fonte: Própria autoria com base em BRASIL. Decreto n° 9.580 de 22 de novembro de 2018. 
Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do imposto sobre a 
renda e proventos de qualquer natureza. Fica revogado o Decreto n° 3.000 de 26 de março de 
1999. 2018a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-
2018/2018/Decreto/D9580.htm#art4. Acesso em 5 mar. 2019 e em BRASIL. Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, artigo 15, §1°. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas 
jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9249.htm. Acesso em: 29 mar. 2019. 

 
 

 O Lucro Presumido é uma forma de tributação simplificada para 

determinar a base de cálculo do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e da 

CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido). Ela pode ser escolhida por 

empresas que não estão obrigadas a adotar o regime do Lucro Real para o ano-

calendário em questão.  

Nesse regime de tributação, a apuração do IRPJ e da CSLL tem uma base 

de cálculo prefixada pela legislação, com uma margem de lucro específica, que 

muda de acordo com a atividade da empresa. As margens presumidas são, 
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basicamente, 8% para as atividades de cunho comercial e 32% para a prestação 

de serviços (em alguns casos) (Lei nº 9.249/1995, artigo 15, §1°). 

As pessoas jurídicas que não estão obrigadas à apuração com base no 

lucro real podem optar pelo por serem tributadas com base no lucro presumido. 

À semelhança da estimativa mensal, o lucro presumido é calculado aplicando-

se um coeficiente sobre a receita bruta e acrescentando-se ao valor obtido os 

demais rendimentos e ganhos de capital (VICECONTI; NEVES, 2013). 

Existem detalhes deste sistema de tributação que causam certo 

desconforto entre os contribuintes, como a impossibilidade de deduzir da base 

de cálculo dos tributos devidos as despesas e os custos contraídos pela 

empresa. Isso significa dizer que os tributos federais serão calculados com base 

nos percentuais presumidos determinados pela legislação, independentemente 

de a empresa ter auferido receita suficiente para cobrir o seu custo e as suas 

despesas. Por outro lado, pode-se concluir que, sendo inexpressivos o custo e 

as despesas, será o regime de apuração do lucro presumido a melhor opção 

para a empresa (PEREIRA; ALCÂNTARA, 2013). 

 O grande risco do modelo do Lucro Presumido é a possibilidade de a 

empresa acabar pagando mais impostos do que deve, caso as margens de lucro 

efetivas sejam menores do que as estabelecidas pela legislação. Além disso, 

nesse regime, as arrecadações do PIS e da COFINS deverão ser cumulativas, 

salvo exceções permitidas na legislação. Em outras palavras, há o pagamento 

da alíquota de 3,65% sobre o faturamento e este não gera abatimento de 

créditos. 

A opção pela tributação com base no lucro presumido deverá ser 

manifestada com o pagamento da primeira quota única do imposto apurado no 

primeiro trimestre do ano-calendário (Lei nº 9.430/1996, artigo 26, § 1°). 

(BRASIL, 1996b) 

Quando não cumpridas todas as obrigações pertinentes ao Lucro Real ou 

Presumido, o Fisco pode fazer o arbitramento do lucro, conforme regras 

estabelecidas pela legislação do imposto de renda. Se a receita bruta for 

conhecida e estiver de acordo com as previsões legais de arbitramento, poderá 

ser feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto do Regulamento do 

Imposto de Renda (BRASIL, 2018a). 

Segundo a legislação, o Simples Nacional é um regime de 

enquadramento simplificado, pois os impostos são reduzidos e seu recolhimento 
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é através de uma guia única de arrecadação, o Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional (DAS). Os impostos abrangidos neste regime tributário são: 

IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, ICMS, IPI, ISS e a Contribuição para a 

Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica 

(CPP). Porém não são todas as empresas que podem optar por esse 

enquadramento, o mesmo é previsto apenas para microempresas e empresas 

de pequeno porte que tenham auferido no máximo R$ 4.800.000,00 de receita 

bruta no ano-calendário (Lei Complementar nº 155 de 2016). (BRASIL, 2016c) 

A apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)13 

acompanha a apuração do Imposto de Renda e poderá ser determinada 

seguindo um dos critérios abaixo, conforme disposto na legislação, Decreto n° 

9.580 de 2018. 

 

 Apuração anual com recolhimentos mensais estimados, com a 

possibilidade de redução e/ou suspensão com base nos balancetes 

mensais; 

 Apuração da base de cálculo definitiva trimestralmente; 

 Apuração da base de cálculo com presunção do lucro (lucro presumido). 

 

Todavia, a forma de apuração da CSLL deverá acompanhar o método 

adotado para apuração do IRPJ, ou seja, não poderá efetuar a apuração do IRPJ 

anualmente e da CSLL trimestralmente, por exemplo. 

 A base de cálculo da contribuição social devida é o resultado contábil 

apurado com observância da legislação comercial, antes de serem computados 

os valores da provisão da CSLL e da provisão para o Imposto de Renda, ajustado 

pelas adições e exclusões emanadas pela legislação. 

 Da base de cálculo apurada conforme itens anteriores as empresas 

poderão compensar base de cálculo negativa de períodos anteriores até o limite 

máximo de 30%. De acordo com o art. 37 da Lei n 10.637/2002 (BRASIL, 2002), 

a contribuição social será calculada à alíquota de 9%. De acordo com a Medida 

                                            
13 Fundamento Legal: Art. 2o da Lei n 7.689/88, na redação dada pelo art. 2o da Lei n 8.034/90, 

art. 42, § 4o da Lei n 7.799/89, art. 3o da Lei n 8.003/90, art. 2o, §§ 3o a 5o da Lei n 8.200/91, 

art. 57 da Lei n 8.981/95, arts. 9o, § 10, 13, 19, 20, 22, § 4o da Lei n 9.249/95, arts. 1o e 2o da 

Lei n  9.316/96, arts. 28 a 30 da Lei n 9.430/96, art. 11, § 2o e 60 da Lei n 9.532/97, Lei n 

9.718/98, Lei n 9.779/98, art. 6o da MP 1.858-10/99 e ADN n 03/2000. 
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Provisória nº 413/2008 (BRASIL, 2008) a alíquota da contribuição social para as 

instituições financeiras passou para 15%, a partir de 1º de maio de 2008. 

É importante ressaltar que o mesmo critério adotado para a apuração do 

IRPJ deverá ser adotado para a apuração da CSLL, ou seja, se o IRPJ for 

apurado trimestralmente, a CSLL obrigatoriamente também deverá ser apurada 

trimestralmente. Na hipótese prevista de recolhimento do imposto com base na 

receita bruta também a CSLL deverá ser recolhida com base na receita. As 

pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento mensal do IRPJ por estimativa 

deverão também pagar a CSLL pelo mesmo critério (Art. 28 da Lei nº 9.430, de 

1996). (BRASIL, 1996b)  

 

2.4.2 PIS: Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público – PIS/PASEP e COFINS: Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social 

 

O PIS e a COFINS são dois tributos previstos pela Constituição 

Federal, nos artigos 195 e 239. Outrossim, o contribuinte pode ser tributado na 

modalidade cumulativa, quando optante pelo Lucro Presumido, e pode também 

o contribuinte ser tributado no PIS e na COFINS pelo regime da não 

cumulatividade, quando optante pelo Lucro Real. São contribuintes do PIS e da 

COFINS não cumulativos as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real que 

auferirem receitas superiores a 78 milhões de reais, independentemente de sua 

denominação ou classificação contábil. Essas receitas compreendem a receita 

bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta alheia e todas as 

demais receitas auferidas pela pessoa jurídica nas Leis nº 10.637/2002 e nº 

10.833/2003, respectivamente (BRASIL, 2002) (BRASIL, 2003). 

 Basicamente, estão sujeitas ao PIS e à COFINS na modalidade não 

cumulativa as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, com 

algumas exceções, entre elas as instituições financeiras e as receitas 

decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo, hospitalares e de 

educação, independentemente da forma de tributação adotada pela pessoa 

jurídica (Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003). (BRASIL, 2002) (BRASIL, 2003) 

São admissíveis os abatimentos de créditos de PIS e COFINS relativos à 

aquisição de insumos para produção e ainda aos gastos de vale-transporte, vale-

refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos 



65 
 
empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de 

serviços de limpeza, conservação e manutenção (inciso X do art. 3º da Lei nº 

10.833/2003). 

 A Receita Federal, através da Solução de Consulta Cosit 106/2015, 

admitiu que as pessoas jurídicas que prestam serviço de manutenção podem 

descontar créditos relativos aos dispêndios com fardamentos ou uniformes 

fornecidos a seus empregados. 

 De acordo com as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, o PIS e a 

COFINS, com a incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido como o total das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. O 

total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas 

operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela 

pessoa jurídica. 

Trata-se de um imposto de competência da União, tendo sua origem na 

Constituição Federal de 1934, onde era chamado de “Imposto sobre o Consumo” 

e a partir da CF de 1965 passou a ter a denominação atual.  

 

2.4.3 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

 

Segundo Pegas (2003), o IPI também pode ser considerado um imposto 

sobre a circulação econômica, sendo cobrado quando os bens são produzidos. 

O IPI, assim com o Imposto de Renda, está sujeito ao princípio da anterioridade, 

o que permite a alteração de sua alíquota a qualquer momento, inclusive durante 

o exercício. Em comparação com o ICMS ele é um imposto seletivo, ou seja, 

cobrado em função da essencialidade do produto. Com base neste princípio, a 

Receita Federal considera a ração para cães e gatos, sendo não essencial, e 

portanto, passou a tributar em 10% o IPI. 

Conforme Farias (2017), aqueles produtos com maior essencialidade 

possuem a alíquota menor e àqueles outros menos essenciais como, por 

exemplo, cigarros e bebidas, as alíquotas são maiores. Assim, ainda o IPI como 

um imposto não cumulativo, o qual só se paga pela parcela agregada ao produto, 

possui como contribuinte de fato o consumidor final, não recaindo nenhum ônus 

para a empresa industrial.  

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei10833.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei10833.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/solucao-de-consulta-cosit-106-2015.htm


66 
 

 As indústrias que produzem alimentos para cães e gatos estão diante de 

uma discussão interessante no âmbito do Direito Tributário, principalmente, a 

não incidência do IPI sobre as rações até 31 de março de 2017 e mesmo após 

essa data ainda cabe a discussão sobre a tributação majorada. As pressões ao 

poder público são constantes, feitas através de lideranças do setor de pet food, 

diante das alterações trazidas na tributação do IPI e na maioria representadas 

pela ABINPET. 

O IPI, de acordo com o artigo 153, IV, da Constituição Federal, tem como 

a sua principal hipótese de incidência as operações com produtos 

industrializados no mercado interno. O Código Tributário Nacional estabelece as 

suas normas gerais nos artigos 46 a 51. E as alíquotas do IPI são definidas por 

decreto, onde uma tabela anexa traz os mais diversos produtos, onde o 

contribuinte deve classificar conforme a interpretação e especificações de cada 

produto.  

As operações com produtos industrializados constantes do Capítulo 23 da 

Tabela do IPI (BRASIL, 2016b) referem-se à produção de alimentos para cães e 

gatos, e a norma sofreu importante alteração pelo Decreto nº 8.950/2016 

(BRASIL, 2016b), com efeitos a partir de abril de 2017, ao prescrever de maneira 

clara a incidência do imposto sobre os chamados alimentos compostos 

completos, com base na alíquota de 10%, o que não existia no Decreto nº 

7.660/2011 (BRASIL, 2011), que até então tratava da matéria. 

Cabe destacar a possibilidade das indústrias de pet food recuperarem o 

IPI pago a maior até 31 de março de 2017, onde duas eram as possíveis 

posições da TIPI (Tabela do IPI): o código do NCM número 2309.10.00 ,onde se 

enquadram os alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a 

retalho, com alíquota do IPI de 10%, e o código NCM 2309.90.10, onde se 

encaixam as preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos 

elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e 

equilibrada (alimentos compostos completos), com alíquota do IPI de 0%. 

No entanto, tal controvérsia foi solucionada pela 2ª Turma do colendo 

Superior Tribunal de Justiça14, que consolidou seu entendimento no sentido de 

                                            
14 TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. ALIMENTOS PARA 

CÃES E GATOS. CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALÍQUOTA. Tratando-se de produto com 
enquadramento específico na Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados (TIPI) - alimentos para cães e gatos, acondicionados para venda a retalho - é 
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que a posição de alimentos para cães e gatos, acondicionados para venda a 

retalho, posição 2309.10.00 não prevalece, nem engloba o alimento denominado 

ração animal, uma vez existente código mais específico, qual seja: 2309.90.10, 

que versa sobre preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos 

elementos nutritivos necessários para uma alimentação racional e equilibrada 

(alimentos compostos completos), tributadas à alíquota zero. 

Todavia, conforme novo decreto publicado, a partir de abril de 2017, quem 

produz alimentos compostos completos, tecnicamente diferente de mero 

alimento, pois busca atender a todas as necessidades nutricionais desses 

animais, deve ser inserido no item 2309.90.10, cuja alíquota é zero, porém em 

se tratando de ração para cães e gatos especificamente a tributação será de 

10%, conforme tabela anexa, onde cita dentro da classificação do código do 

produto, com um exemplo determinante na tributação das rações de cães e 

gatos. 

Conforme a IN nº 30/2009 do MAPA (BRASIL, 2009a), cães e gatos são 

tecnicamente considerados animais de companhia, uma vez que não fornecem 

produtos ou subprodutos de interesse econômico. Conceituado, alimento 

completo que apresenta a característica de atender integralmente às 

necessidades nutricionais dos animais, sendo diferentes de outros produtos 

                                            
indevida a sua inclusão em código diverso, de caráter genérico. Embargos de divergência 
providos. 

O relator dos recursos, à época o Ministro Herman Benjamim, deu provimento ao recurso 
especial interposto por Mogiana Alimentos S⁄A, "a fim de anular o aresto proferido nos Embargos 
de Declaração e determinar o retorno dos autos ao egrégio Tribunal de origem, para que profira 
novo julgamento" (e-stj, fl. 593⁄595). 
  
O agravo da Fazenda Nacional foi posteriormente improvido (e-stj, fl. 601⁄606); interposto agravo 
regimental (e-stj, fl. 611⁄614), a Segunda Turma negou provimento ao recurso nos termos do 
seguinte acórdão: 
  
"IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. 
RAÇÃO PARA ANIMAIS. ALÍQUOTA ZERO. PREPARAÇÕES ALIMENTARES COMPLETAS 
PARA CÃES E GATOS ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS COM PESO SUPERIOR A 10 
QUILOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IPI. 
  
1. A posição "Alimentos para cães e gatos, acondicionados para venda a retalho" (código 
2309.10.9900, atual 2309.10.00) não prevalece, nem engloba o alimento denominado 
"raçãoanimal", uma vez existente código mais específico, qual seja: 2309.10.0200 (atual 
2309.90.10 ), que versa sobre "Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos 
elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos 
compostos completos)", as quais são tributadas na alíquota zero.” (STJ, 2013). 
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industrializados como, por exemplo, o alimento específico e o produto 

mastigável. 

Para a correta interpretação da posição 23.09, constante da Tabela do 

IPI, se faz necessário interpretar os conceitos constantes no ordenamento 

jurídico pátrio em relação aos alimentos para animais. 

Carvalho (2008) faz a seguinte ressalva: 

 

Antes de mais nada, porém, uma advertência tratando-se de 
classificação produzida na linguagem prescritiva do direito, está 
informada por critérios exclusivamente jurídicos. As diretrizes que 
orientam a distribuição das posições, subposições, itens e subitens 
devem ser pesquisadas nos limites do ordenamento positivo brasileiro, 
descabendo falar-se em recursos de outras Ciências, como 
expedientes técnicos que justifiquem o alojamento das mercadorias em 
vários compartimentos da tabela [...] A observação é útil porque um 
sistema de classificação, como o de que falamos, é algo sobremaneira 
complexo, em que as múltiplas classes e subclasses se cruzam e 
entretecem, reivindicando a atenção do intérprete para o correto 
isolamento do objeto procurado (CARVALHO, 2008, p. 621). 

 

 A controvérsia sobre a tributação da ração para cães e gatos é aclarada 

pelos tribunais superiores, como segue decisão recente sobre a matéria: 

 

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
IPI. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ALIMENTOS PREPARADOS PARA 
ANIMAIS E OUTRAS PREPARAÇÕES UTILIZADAS NA 
ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS ACONDICIONADOS EM UNIDADES 
SUPERIORES A 10 QUILOS. 1. A jurisprudência deste Tribunal 
Superior firmou-se no sentido de que 'não incide o IPI sobre alimentos 
preparados para animais e outras preparações utilizadas na 
alimentação de animais (estimulantes, etc.) acondicionados em 
embalagens com capacidade superior a 10 kg (dez quilos)' (REsp 
1.370.585/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Turma, DJe 
16/8/2013; AgRg no REsp 1.136.948/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª 
Turma, DJe 22/3/2010). 2. Hipótese em que a controvérsia não se 
relaciona com aquela em discussão no EREsp 1.307.904/SP e 
debatida no REsp 1.225.283/PR, referente apenas ao 
enquadramento específico na TIP de alimentos para cães e gatos, 
acondicionados para venda a retalho. 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento" (STJ, AgRg no REsp 1.273.138/SP, Rel. Ministro 
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2014). Ante o 
exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego 
provimento ao Recurso Especial. Sem honorários. Mandado de 
Segurança. I. Brasília (DF), 31 de agosto de 2018. MINISTRA 
ASSUSETE MAGALHÃES Relatora. (STJ, 2018) 

Considerando o Decreto nº 7.660 (BRASIL, 2011), na tabela do IPI anexa, 

no subitem 2309.10.00, os alimentos para cães e gatos, animais de companhia, 

recebem tratamento específico e a legislação prescreve a alíquota de 10%. A 

tabela vigente até o fim de março de 2017, assim estabelecia: 
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Quadro 10 – Tabela do IPI vigente até o fim de março de 2017 
 

Código Descrição do Produto 
Alíquota do 

IPI 

23.03 Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais  

2309.10.00 
Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a 

retalho 
10% 

2309.90 Outras  

2309.90.10 

Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos 

elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária 

racional e equilibrada (alimentos compostos completos) 

0% 

2309.90.20 
Preparações à base de sal iodado, farinha de ossos, farinha de 

concha, cobre e cobalto 
0% 

2309.90.30 Bolachas e biscoitos 10% 

2309.90.40 Preparações que contenham Diclazuril 0% 

2309.90.50 
Preparações com teor de cloridrato de ractopamina igual ou 

superior a 2%, em peso, com suporte de farelo de soja 
0% 

2309.90.60 
Preparações que contenham xilanase e betagluconase, com 

suporte de farinha de trigo 
0% 

 
Ex 01 – Preparações alimentícias para cães ou gatos, não 

acondicionadas para venda a retalho 
10% 

2309.90.90 Outras 0% 

 
Ex 01 – Preparações alimentícias para cães ou gatos, não 

acondicionadas para venda a retalho 
10% 

Fonte: Adaptada pelo autor com base na Tabela do IPI vigente até o fim de março de 2017 (STF. 

Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 574.706 - PR. 15 mar. 2017. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/acordao-icms-nao-integra-base-calculo.pdf. Acesso em: 5 mar. 
2019.) 

 

Desta forma, a interpretação da tabela deve levar em consideração o 

produto (alimentos para animais), sendo necessário verificar se existe subitem 

específico, como é o caso dos alimentos compostos completos, classificado no 

item 2309.90.10. Logo, no caso de operações com alimentos compostos 

completos, ainda que sejam destinados à alimentação de cães e gatos, não há 

dúvida que a classificação correta é a 2309.90.10 e não a 2309.10.00, nos 

termos do Decreto nº 7.660/2011 (BRASIL, 2011). 

A classificação 2309.90.10 não se trata de animal específico, como ocorre 

com a primeira, mas a diferença que se verifica entre as duas classificações é o 

tipo de alimento produzido: na primeira hipótese, qualquer alimento; na segunda, 

um alimento que busque fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos 

necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos 

compostos completos). 

Fazendo uma releitura do artigo 11 da Lei nº 4.502, de 1964 (BRASIL, 

1964), a classificação se faz pelos dizeres das posições e incisos, pelas notas 
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de cada uma das alíneas, capítulos e, supletivamente, pelas regras que se 

seguem. Entre as “preparações dos tipos utilizados para alimentação de 

animais”, descritas na posição 23.09, existe regra específica, contida no 

2309.90.10, devendo essa prevalecer. 

Na decisão irretocável do Superior Tribunal de Justiça, na sua 1ª Turma, 

já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria e decidiu que não há 

incidência de IPI em preparações alimentares completas para cães e gatos, no 

Recurso Especial nº 953.51915 – SP, cujo relator foi o ministro Luiz Fux, 

posteriormente assumindo sua posição no Supremo Tribunal Federal. 

Destarte, ainda perduram as controvérsias de interpretação com relação 

a tributação do IPI nas rações para cães e gatos, principalmente no âmbito 

judicial, de qual seria a alíquota aplicável, se 10% ou zero.  

Porém, considerando a interpretação da Receita Federal sobre o texto 

normativo e a classificação do produto, voga que haverá um aumento das 

receitas tributárias previsto para a ordem de R$ 76,24 milhões para o ano de 

2016, R$ 137,32 milhões para o ano de 2017 e R$ 143,50 milhões para o ano 

de 2018, conforme dados apresentados pela ABINPET e pela Secretaria da 

Receita Federal, conforme Martello (2016) em matéria de fevereiro de 2016 

intitulada “Governo sobe tributação de chocolates, sorvetes e cigarros” em 01 de 

e publicada no portal G1. 

Para ilustrar esse novo posicionamento da Receita Federal, segue abaixo 

a Tabela do IPI vigente a partir de abril de 2017, onde se enquadram as rações 

para cães e gatos, sendo tributadas em 10%. 

 

  

                                            
15 (STJ, 2008) 
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Quadro 11 – Tabela do IPI a partir de abril de 2017 
 

23.09 Preparação dos tipos utilizados na alimentação de animais   

2309.10.00 Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho 10 

2309.90 Outras   

2309.90.10 Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos elementos 
nutritivos necessários para uma alimentação diára racional e equilibrada 
(alimentos compostos completos) 

0 

  Ex 01 - Para cães e gatos 10 

2309.90.20 Preparação à base de sal iodado, farinha de ossos, farinha de concha, 
cobre e cobalto 

0 

2309.90.30 Bolachas e biscoitos 10 

2309.90.40 Preparações que contenham diclazuril 0 

2309.90.50 Preparações com teor de cloridrato de ractopamina igual ou superior a 2%, 
em peso, com suporte de farelo de soja 

0 

2309.90.60 Preparações que contenham xilanase e betagluconase, com suporte de 
farinha de trigo 

0 

  Ex 01 - Preparações alimentícias para cães e gatos, não acondicionadas 
para a venda a retalho 

10 

2309.90.90 Outras 0 

  Ex 01 - Preparações alimentícias destinadas a fornecer a  cães e gatos a 
totalidade dos elementos nutriticos necessários para uma alimentação diária 
e equilibrada ( alimentos compostos completos) 

10 

Fonte: Adaptada pelo autor com base na Tabela do IPI vigente até o fim de março de 2017 (STF. 

Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 574.706 - PR. 15 mar. 2017. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/acordao-icms-nao-integra-base-calculo.pdf. Acesso em: 5 mar. 
2019.) 
 

 Com a nova tabela do IPI demonstrada, vigente a partir de abril de 2017, 

a Receita Federal criou um exemplo dentro do código 2309.90.10 para por um 

fim à discussão da classificação do IPI exposta anteriormente, passando então 

a aceitar a classificação da ração para cães e gatos no código da TIPI 

2309.90.10, que são as preparações destinadas a fornecer ao animal a 

totalidade dos elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária 

racional e equilibrada (alimentos compostos completos), tributadas a 0% de IPI, 

porém foi inserida uma exceção logo em seguida: “Ex. 01 - Para cães e gatos”, 

tributada a 10% de IPI. Dessa forma, ainda perduram os litígios e discussões 

sobre a matéria. 
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2.4.4 Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) 

  

Segundo Andrade e Yoshizaki (2012), a sigla ICMS abrange pelo menos 

5 impostos diferentes e que diferem de acordo com a hipótese de incidência e 

bases de cálculo diferentes. O imposto incide: 

 

1. Sobre operações mercantis (operações relativas à circulação de 

mercadorias) 

2. Sobre serviços de transportes interestadual e intermunicipal 

3. Sobre serviços de comunicação 

4. Sobre produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica. 

 

Ainda segundo o autor, a Constituição de 1988 descreveu os impostos 

supracitados em um mesmo rótulo (ICMS), causando na prática grandes 

confusões. Mas, embora estes impostos não se confundam, todos possuem o 

mesmo núcleo central, que permitem que sejam estudados conjuntamente. Por 

exemplo, todos devem obedecer ao regime da não cumulatividade. A expressão 

“operações relativas à circulação de mercadorias” abrange qualquer negócio que 

enseje circulação de mercadorias, desde a produção até a venda ao consumidor, 

tornando-se um imposto plurifásico, incidindo tantas vezes quantas sejam as 

operações dentro de um ciclo econômico. 

Este imposto é de competência dos Estados e do Distrito Federal e tem 

como fato gerador as seguintes operações: a) Circulação de mercadorias; b) 

Serviços de transportes interestadual e intermunicipal; c) Serviços de 

comunicação; d) Energia elétrica, combustível e outros.  

São contribuintes do ICMS os estabelecimentos industriais, 

estabelecimentos comerciais atacadistas e varejistas, produtores rurais, 

empresas produtoras e distribuidoras de combustíveis, empresas mineradoras, 

empresas prestadoras de serviços de comunicação e empresas geradoras e 

transmissoras de energia elétrica (REZENDE; PEREIRA; ALENCAR, 2010). É 

considerado como imposto indireto, não cumulativo e com seletividade em 

função da essencialidade, ou seja, o legislador pode determinar uma tributação 

mais onerosa para as mercadorias e serviços de menor essencialidade para a 

vida humana (FABRETTI, 2007). 
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Dentre as várias formas de impostos, o Estado tem a permissão do 

Sistema Tributário Nacional para a cobrança do ICMS, que decorre de situação 

geradora independente de qualquer contraprestação do estado em favor do 

contribuinte (OLIVEIRA et al., 2011). Ainda complementa o autor, ao afirmar que 

o contribuinte do imposto é qualquer pessoa que realize com habitualidade ou 

em volume que caracterize intuito comercial operação de circulação de 

mercadorias ou prestação de serviço de transporte ainda que se inicie no 

exterior. 

Segundo Ribeiro16 (2009 apud Pereira et al., 2012) o ICMS é considerado 

um imposto “por dentro”, pois seu valor está incluído no valor das mercadorias 

ou dos serviços constantes da nota fiscal, e será calculado mediante a aplicação 

de uma alíquota (porcentagem) sobre esse valor que poderá variar de acordo 

com o tipo, origem e destinação, devendo ser observados na Constituição 

Federal o tratamento de não incidência (isenção, imunidade) ou base de cálculo 

reduzida de acordo com cada mercadoria.  

Fabretti (2007) complementa que o ICMS é um imposto indireto, pois a 

cada etapa econômica ele é transferido sendo repassado para o preço do 

produto e transferindo ao consumidor final o ônus embutido no preço de venda.  

De acordo com Bortolon (2011), o ICMS pode ser considerado seletivo, 

pois as mercadorias consideradas essenciais como a cesta básica são tributadas 

com alíquotas inferiores em relação às mercadorias supérfluas.  

Para Brunozi Jr. (2009), o ICMS é o principal e o mais complexo dos 

impostos arrecadados e incide praticamente em todos os produtos; e além da 

essencialidade dos bens e serviços, a alíquota considera também a localização 

do estado. 

Segundo Oliveira et al. (2011), o mecanismo da não cumulatividade do 

ICMS, previsto constitucionalmente, deve ser sempre observado, fazendo 

nascer para o contribuinte, toda vez que este adquire uma mercadoria ou serviço 

com incidência do imposto, um crédito, e em toda saída um débito 

correspondente, exceto nas operações não tributadas, ou seja, para toda 

mercadoria tributada, ao ser repassada para o contribuinte desse imposto, este 

receptor poderá abater do valor devido o valor pago na etapa anterior. 

                                            
16 RIBEIRO, M. O. Contabilidade Intermediaria. 2 ed. São Paulo: Ed Saraiva. 2009 apud 
PEREIRA et al. O Impacto do ICMS-ST nas Empresas Optantes pelo Regime do Simples 
Nacional. Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. 2012. 
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Como as alíquotas variam de estado para estado e a legislação sempre 

avança, recomenda-se que o contribuinte consulte o portal do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) para validar as informações relativas 

a este tributo e revisar o ICMS de cada tipo de mercadoria. 

 Cada Unidade Federativa do país possui a sua própria tabela interna para 

tributação de produtos e serviços em operações internas. Cabe ainda lembrar 

que as alíquotas podem variar de 7% a 35%, conforme a essencialidade das 

mercadorias.  

 O recolhimento do ICMS interestadual nas operações relativas aos 

consumidores finais e contribuintes que fazem operações de venda de 

mercadorias para outros estados recebeu em 2015 uma nova sistemática por 

meio da Emenda Constitucional nº 87/2015, que alterou os incisos VII e VIII do 

§ 2 do artigo 155 da Constituição Federal. A regra começou a partir do dia 31 de 

março de 2016 e aplicada gradativamente todos os anos. 

 A partir desta mudança, passou a ser necessário realizar o recolhimento 

do diferencial de alíquota entre a alíquota estadual em comparação com a 

alíquota interna do estado de destino da mercadoria. 

 As responsabilidades pelo recolhimento deste imposto estão atribuídas 

assim: 

 Destinatário: quando ele for o contribuinte do imposto 

 Remetente: quando o destinatário não for contribuinte do imposto 

A circulação de mercadorias e serviços interestaduais e interna faz com 

que o ICMS incida sobre uma alíquota pertencente a cada estado. Desta forma, 

saber como usar a tabela é fundamental. 

 

2.4.5 ICMS-ST: ICMS com Substituição Tributária 

 

O ICMS-ST está previsto no artigo 128 do CTN, que permite atribuir ao 

sujeito passivo da obrigação tributária a responsabilidade pelo pagamento do 

imposto relativo ao fato gerador, facilitando a fiscalização, pois centraliza no 

contribuinte substituto a obrigação do recolhimento do ICMS devido por toda a 

cadeia, até o consumidor final.  

Segundo Silva (2013), a modalidade de responsabilidade por substituição 

é a determinação da lei para que um terceiro ocupe a posição de contribuinte 

desde o início do fato gerador, o substituto tributário.  
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Conforme Faliguski (2010) o contribuinte pode ser substituído (o qual deve 

efetuar a retenção do imposto) ou substituto (aquele que nas operações ou 

prestações antecedentes ou concomitantes é beneficiado pelo diferimento do 

imposto e nas operações e prestações subsequentes sofre a retenção). 

O art. 6º da Lei Complementar n° 87/1996 descreve que a 

responsabilidade por substituição tributária poderá ser atribuída em relação a 

imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, nas seguintes 

modalidades:  

a) antecedente: “substituição para trás”, quando o imposto devido pelo 

remetente ou alienante da mercadoria ficar sob a responsabilidade do 

destinatário, 

 b) concomitante: no caso de prestador de serviço de transporte rodoviário 

de carga que ficar com a responsabilidade do alienante ou do remetente por 

ocasião da saída da mercadoria, em relação à prestação realizada, ou 

c) subsequente (para frente), a qual será abordada no trabalho, quando o 

imposto é devido pelo adquirente ou destinatário da mercadoria, e nas 

sucessivas operações até o consumidor final, ficar sob a responsabilidade do 

alienante ou remetente da mercadoria (BRASIL, 1996a).  

De acordo com Copetti (2004), para a exigência do imposto por 

substituição o fato gerador ocorre com a entrada de mercadorias no 

estabelecimento do adquirente ou outro por ele indicado. Assim a LC nº 87/1996 

constitucionalizou as obrigações dos contribuintes substitutos que antes 

contestavam o regime de substituição tributária.  

Para Maier e Filipin (2010), a nova sistemática de cobrança do ICMS-ST 

acarretou para a maioria das empresas um aumento repentino dos custos, 

ocasionando aumento dos preços aos consumidores finais, além do desembolso 

de recurso financeiro para esse recolhimento relativo aos produtos em estoque.  

Segundo Oyadomari e Biava Júnior (2010), “em relação às empresas 

varejistas do Simples Nacional (ME e EPP), tal sistemática de tributação 

antecipada do ICMS acaba por eliminar o tratamento tributário diferenciado e 

mais benéfico”. 

  A relevância do fato da adoção do regime de substituição tributária pelo 

Estado implica basicamente em cinco aspectos: maior vigilância do Fisco acerca 

do recolhimento do imposto, que é exercido sobre um número reduzido de 

contribuintes e não nos inúmeros locais de venda; antecipação do pagamento 
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do ICMS ao importador, ao fabricante ou na entrada do território do Estado; 

incidência do ICMS sobre o estoque com base de cálculo presumida no preço 

do varejo; aumento da carga tributária para empresas comerciais; definição da 

cobrança do ICMS para atacado e varejo, já que não se admite crédito nem 

débito de ICMS nas operações posteriores, salvo raras exceções. Torna-se 

assim pertinente uma pesquisa científica sobre o tema proposto (ALVES, 2010). 

Em relação ao ICMS-ST, Melchor (2008) comenta que a substituição 

tributária,  

 

na forma como vem sendo praticada, fere o princípio constitucional da 
capacidade contributiva, o princípio da isonomia, o princípio da reserva 
legal que atribuiu à lei complementar estabelecer regras gerais de 
tributação das pequenas empresas, o princípio da segurança jurídica, 
o princípio da pequena empresa na ordem econômica nacional e todos 
aqueles que com eles se relacionam, especialmente os princípios 
sociais (MELCHOR, 2008).  
 

Ainda nas palavras do autor, o sistema de ICMS-ST como vem sendo 

cobrado onera as pequenas empresas de maneira regressiva, pois quanto 

menor for seu faturamento maior será a proporcionalidade da tributação, 

contrariando o que está previsto no Simples Nacional, que atribui alíquotas 

progressivas de acordo com o faturamento da empresa.  

Segundo Oliveira (2005), entre as mercadorias sujeitas a este sistema de 

ICMS-ST pode-se citar: fumo; tintas e vernizes; motocicletas; automóveis; 

pneumáticos; cervejas, refrigerantes, chope, água e gelo; cimento; combustíveis 

e lubrificantes e material elétrico.  

De acordo com Stella (2011), no caso das empresas enquadradas no 

Simples Nacional, ao comprarem de seus fornecedores, o ICMS está incluído no 

produto como custo de aquisição e no caso do ICMS-ST tem-se um aumento no 

custo, nem sempre sendo possível repassá-lo ao preço de venda, ocasionando 

redução na margem de lucro dessas empresas. 

 No caso da venda dos produtos com incidência do ICMS-ST, o 

pagamento do imposto é feito no momento da venda ou no máximo no mês 

subsequente, e a maioria do recebimento dessas vendas leva em média 30 ou 

60 dias, fazendo com que o pagamento do imposto e o recebimento de clientes 

impactem de forma negativa o caixa dessas empresas.  

 O aumento o ICMS-ST em São Paulo, sobre as operações com ração 

para cães e gatos, veio com a publicação da Portaria CAT 41 de 2017 (DOE-
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SP, 2017), estabelecendo assim base de cálculo na saída de ração tipo pet 

para animais de estimação, a que se refere o artigo 313-J do Regulamento 

do ICMS a partir de 1º de julho de 2017, que revoga a Portaria CAT 87/2015. 

Com esta medida, o Índice de Valor Adicionado Setorial (IVA-ST), utilizado para 

calcular a base de cálculo do ICMS-ST devido a título de Substituição 

Tributária, subiu de 53,81% para 56,92%. 

  O novo IVA-ST de 56,92% é aplicado para calcular a base de cálculo do 

ICMS-ST nas operações internas e também para calcular a base de cálculo do 

imposto devido a título de antecipação, de que trata o artigo 416-A do 

Regulamento do ICMS, no período de 1º de julho de 2017 a 31 de março de 

2019. 

  De acordo com a Portaria CAT 41/2017 (DOE-SP, 2017), nesse período, 

a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às 

saídas subsequentes de ração tipo pet para animais domésticos, classificada 

na posição 23.09 da Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema 

Harmonizado - NCM/SH, com destino a estabelecimento localizado em 

território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os 

valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos 

transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante 

a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - 

IVA-ST. 

 A antecipação tributária deve ocorrer quando o contribuinte paulista 

adquirir mercadoria enquadrada na Substituição Tributária de fornecedor 

estabelecido em outra unidade da federação, e esta mercadoria entrar no 

Estado de São Paulo sem o cálculo do ICMS-ST, por falta de acordo entre as 

unidades federadas. 

 Dessa forma, ao receber mercadoria destinada à revenda sem o ICMS-

ST, o contribuinte paulista, seja optante ou não pelo Simples Nacional, deve 

recolher a antecipação tributária do imposto de que trata o art. 416-A do 

RICMS/2000 (SÃO PAULO, 2019). 

Para calcular o ICMS Antecipação é necessário ajustar o IVA-ST 

original, quando a alíquota interna em São Paulo for superior à alíquota 

interestadual. 

 Quando o adquirente paulista receber mercadoria de fornecedor não 

optante pelo Simples Nacional estabelecido em outra unidade da federação, no 
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documento fiscal haverá destaque de uma das duas alíquotas interestaduais 

de ICMS — incisos II, III e § 2º do Art. 52 do RICMS de SP (SÃO PAULO, 2019): 

4,0% para produtos importados ou com conteúdo de importação superior a 

40%; e 12,0% para os produtos nacionais. 

  Assim, para calcular a antecipação tributária do ICMS devido a título 

de substituição tributária nas operações subsequentes, o contribuinte paulista, 

optante ou não pelo Simples Nacional, terá de ajustar o IVA-ST original, quando 

a alíquota interna da mercadoria em São Paulo for superior a 4%, no caso dos 

importados ou com conteúdo de importação superior a 40%, ou 12%, no caso 

dos produtos nacionais. 

 

2.5 A influência do planejamento tributário na cadeia de suprimentos 

 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos engloba o planejamento e 

gerenciamento de todas as atividades envolvidas no fornecimento, aquisição, 

conversão e todas as atividades de gestão de logística. Essa gestão inclui 

também a coordenação e colaboração com parceiros da cadeia, que podem ser 

fornecedores, distribuidores, prestadores de serviços terceirizados (operadores 

logísticos) e clientes. Em essência, o gerenciamento da cadeia de suprimentos 

integra oferta e gestão da demanda dentro e entre empresas (BALLOU, 2006). 

Cabe ao gestor da cadeia avaliar as melhores alternativas para que se 

possa obter economia financeira entre os elos a partir do momento em que se 

escolhe uma modalidade de tributação permitida pela legislação brasileira 

(ESPÍRITO SANTO, 2015).  

Para Werneck17 (2011 apud ESPÍRITO SANTO, 2015), o impacto ao 

longo da cadeia de suprimentos deve ser visto de forma sistêmica e não somente 

a cada etapa. Os tributos indiretos, principalmente, possuem como característica 

o fato de serem compensados a cada transferência entre os elos da cadeia, já 

outros incidem em apenas um dos elos, mas possuem em sua definição o 

mesmo conceito de compensação. Por último, têm-se um grupo de impostos que 

incidem de forma independente a cada elo da cadeia. 

                                            
17 WERNECK, R.L.F.: Exacerbando as Contradições. O Estado de São Paulo, 2011 apud 
ESPÍRITO SANTO, D. P. do. A influência do planejamento tributário no desenho da rede de 
distribuição e na localização de centros de distribuição. Dissertação de Mestrado. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Industrial, 2015. 
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O aspecto tributário pode ser um fator decisivo em qualquer projeto de 

transporte, armazenagem e demais serviços logísticos, devido à sua relevância. 

Não se faz uma operação logística sem análise do impacto tributário, sob o risco 

de elevadas perdas financeiras por impostos recolhidos a mais ou por expor o 

operador logístico e mesmo o seu cliente a riscos de autuação (ESPÍRITO 

SANTO, 2015). 

Como meio de reduzir o pagamento de tributos como o ICMS, relatam os 

autores Silva (2007) e Andrade e Yoshizaki (2012) que diversas empresas 

acabam mantendo uma filial do cliente junto ao depósito do operador logístico, 

porém, nem sempre é permitido que se mantenha filiais de variadas empresas 

no mesmo local de armazenagem, isso ocorre devido à necessidade de 

separação física das mercadorias dessas empresas. 

Entre as principais discussões fiscais no Brasil está o fato de os tributos 

indiretos onerarem sobremaneira os preços dos produtos e, consequentemente, 

influenciarem o padrão de consumo. (COSTA et al, 2016)  

A definição de localização de centros de distribuição e o planejamento das 

atividades logísticas são influenciados por questões tributárias, onde a depender 

da localização, poderá se pagar mais ou menos impostos, e oferecer solução 

fiscal ao mesmo tempo em que se oferece solução logística pode fazer a 

diferença na concretização de um negócio. (MORAES; SOUZA , 2014) 

As empresas de modo geral têm como necessidade básica a venda do 

seu produto ou serviço, e para isso é necessário que o produto/serviço esteja à 

disposição do consumidor quando ele necessitar. Assim, a logística de 

distribuição se torna essencial para qualquer negócio, pois é ela que faz a ligação 

entre o produto e o consumidor final. Destaca-se que a distribuição de produtos 

é uma tarefa fundamental para qualquer empresa independente do ramo de 

atuação, a necessidade de entregar o produto/serviço para o cliente é uma 

questão fundamental para qualquer tipo de operação que precise interagir com 

os canais de distribuição (PEROBELLI; BIANCHI, 2016). 
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Figura 3 - Canal de distribuição 

          

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados de NOVAES, Antônio Galvão. Logística e 
Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: Estratégia, Operação e Avaliação. 8ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2015. 

 
Os canais de distribuição podem ser de dois tipos básicos: venda direta 

ao varejo, ou distribuição horizontal, e venda indireta ao varejo, ou distribuição 

vertical. Canal de distribuição é o caminho pelo qual os produtos passam, desde 

o pedido até o cliente final, sendo principalmente os centros distribuidores, 

atacadistas e varejistas. Corresponde, portanto, a uma ou mais empresa que 

participam do fluxo do produto em toda a sua cadeia (NAKASHIMA; ZUPELLI; 

RIBEIRO, 2013). 

Pelo lado da oferta, ou seja, da empresa que está utilizando 

intermediários, a função de um canal de distribuição pode ser entendida como a 

criação de rotinas de transações, incluindo as possibilidades atuais de troca 

eletrônica de dados e programas de reabastecimento contínuo, e a redução no 

número de contatos necessários para realizar o montante de venda desejado. 

Com a utilização dos intermediários, que revendem para um maior número de 

clientes, a empresa consegue um número menor de transações (COSTA FILHO 

et al., 2010). 

O foco básico do varejo e da logística está localizado no consumidor final. 

Muito embora pequenas empresas e organizações possam comprar diretamente 

nas lojas de varejo, a tendência geral é de que as empresas, por disporem de 

setor de compras, crédito e pessoal especializado, adquiram produtos através 
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de atacadistas, ou diretamente a partir dos fabricantes. Por isso, o foco principal 

do varejo é o consumidor pessoa física (NOVAES, 2015). 

A atividade de distribuição está ligada à forma como os produtos serão 

disponibilizados aos clientes. Essa atividade está relacionada com uma série de 

dimensões competitivas, tais como custo da operação, valor do produto, tipo de 

canal de venda, investimento em propaganda e publicidade, recursos e sistemas 

envolvidos no fluxo de produtos e informações, entre outras (SILVA; 

HERRMANN; LEAL, 2012). 

O canal de distribuição, conforme Novaes (2015), é representado pela 

sequência de organizações ou empresas que transferem a posse do produto 

desde o fabricante até o consumidor final, podendo envolver fabricantes, 

atacadistas, varejistas e serviços pós-venda.  

De acordo com Zylstra (2008), cada canal representa o mecanismo de 

entrega para os pontos de distribuição e para clientes específicos, devendo-se 

reduzir custos locais para aperfeiçoar todas as operações de distribuição. 

Portanto, a análise de cada transação realizada entre os canais de distribuição 

pode trazer redução de custos para a organização. 

 Os canais de distribuição podem ser do tipo verticais, híbridos ou 

múltiplos. Os canais verticais, segundo Novaes (2015), são aqueles nos quais a 

responsabilidade é transferida de um segmento para o seguinte. Nos canais 

híbridos, parte das funções ao longo do canal são executadas por dois ou mais 

elementos da cadeia. Já os canais os múltiplos utilizam mais de um canal de 

distribuição. 

Com a prospecção de novos mercados, novas fronteiras geográficas 

surgem e com o aumento das distâncias entre os polos produtores e 

consumidores, temos consequentes riscos de ruptura no atendimento por falta 

de produtos. Nesse contexto, os centros de distribuição tornaram-se o grande 

fator de diferenciação competitiva, tendo como principal finalidade agregar valor 

por meio da disponibilidade imediata de produtos, com flexibilidade para atender 

as demandas de forma personalizada e com a velocidade exigida pelo 

consumidor (SANTOS, 2006). 

A distribuição de pet food possui característica singular, pois o consumidor 

nacional está acostumado a comprar produtos para criação e para a jardinagem 

em agropecuárias, que são lojas especializadas em medicamentos veterinário, 

rações, utensílios para jardim e sementes. Esse comportamento os levou 
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naturalmente a buscarem pet food em agropecuárias e também nos pet shops 

que surgiram posteriormente (TARANTINO, 2017). 

Os pet shops são lojas especializadas em produtos para animais de 

estimação e que normalmente agregam serviços de banho e tosa e possuem 

layout mais sofisticado (BERNASCONI, 2006). 

 

Gráfico 8 - Participação por canal em vendas de produtos pet ano de 2013 (%) 
 

 
Fonte: Adaptado pelo autor, com base nos dados de YAMASHITA, E. Panorama do Mercado 
Pet. GS&MD. 2013. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/fatos-
relevantes/pdf/17704739.pdf. Acesso em: 10 set. 2018. 

 

Também as clínicas veterinárias se multiplicaram e oferecem serviços e 

vendas de produtos, desempenhando um importante papel na formação de 

opinião e educação do consumidor, além da venda qualitativa de produtos 

“premium” e “super premium”. As linhas “super premium” são distribuídas 

somente nos canais especializados, evitando conflitos de distribuição com um 

produto considerado caro e de alto nível técnico, que necessita de venda pessoal 

(BERNASCONI, 2006). 

Ainda segundo o mesmo autor, os produtos “econômicos” estão 

concentrados em agropecuárias, que possuem uma clientela mais voltada para 

esse tipo de produto. Nos últimos anos esse segmento tem ganhado um espaço 

importante nas gôndolas dos supermercados em função de sua competitividade 

de preço. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

A presente pesquisa está relacionada com a área contábil, mais 

especificamente com o ramo que trata da tributação (impostos) das pessoas 

jurídicas. Então chamada de Contabilidade Tributária, seu estudo é relevante na 

atualidade para qualquer economia, notadamente para o Brasil, que possui alta 

carga tributária em algumas categorias, além da complexidade do sistema 

tributário nacional, em face da significativa quantidade de impostos e normas 

existentes no país.  

Para responder às questões deste estudo, requer-se um esforço para 

analisar todo o contexto que circunda a complexidade da carga tributária das 

rações para cães e gatos. Destarte, o especialista da área tributária, sendo 

geralmente o contador ou advogado, profissional do ramo do Direito ou da 

Contabilidade Tributária, sendo ele chamado de tributarista, interpreta a 

complexa aplicação da legislação tributária incidente nas empresas e está diante 

de amplos desafios e responsabilidades, pois cada vez mais esta área é 

requerida e ganha relevância nas definições estratégicas que detém sobre os 

negócios e na competitividade empresarial. 

Para delinear especificamente o caso em pauta, faz-se necessário 

resgatar a questão da carga tributária da ração para cães e gatos, quando 

adquiridas pelo consumidor final, tendo em vista tanto a complexidade como a 

falta de padronização nos cálculos apresentados atualmente pelos profissionais 

principalmente da área tributária, pelas entidades de representação deste 

segmento e pelos órgãos públicos envolvidos. 

Assim, para responder ao problema proposto, além do levantamento e 

interpretação da legislação pertinente, utilizou-se da elaboração de uma 

simulação de aplicação prática com base em um caso hipotético para o cálculo 

da carga tributária da ração para cães e gatos, já que o acesso é restrito a essas 

informações tributárias internas das empresas.  

O planejamento tributário é peça estratégica da administração 

empresarial, o qual não pode ser divulgado, pois existem questões particulares, 

medidas judiciais em tramitações e de pleito específico restritivo com valores 

vultuosos envolvidos, além de situações de regimes especiais, aproveitamento 

de benefícios fiscais, riscos tributários e questões com interpretações ainda 
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controversas. As questões relativas à área tributária podem colocar determinada 

empresa em condições de vantagem ou desvantagem competitiva no mercado. 

Todavia, além da discussão e interpretação da legislação, fez-se 

necessária a elaboração de uma simulação prática da aplicabilidade da 

legislação pertinente e cálculo da carga tributária da ração pet, nos principais 

elos de sua cadeia produtiva e quando adquirida pelo consumidor final. 

Foram utilizados dados coletados do setor de pet food disponíveis na 

internet, que são facilmente encontrados em sites das empresas e entidades do 

setor. Sendo que algumas empresas do setor publicam suas demonstrações 

financeiras e demais informações, que serviram para complementação da 

análise e desenvolvimento da pesquisa. 

As demonstrações financeiras das empresas S.A. do setor Pet food, 

publicadas e disponíveis, bem como, os relatórios de auditoria, pareceres 

tributários, soluções de consultas da Receita Federal, julgados judiciais, 

informações de preços e custos dos produtos, estrutura organizacional, alíquotas 

e bases de apurações de tributos e as obrigações acessórias pertinente, estas 

informações foram utilizadas pelo pesquisador, sendo fundamentais para o 

entendimento do funcionamento da cadeia produtiva e análise de sua tributação.  

Através de análises verticais nas demonstrações financeiras encontradas, 

foi possível analisar a influência dos tributos nos resultados empresariais, como 

será demonstrado. 

Segundo Eloy Junior, Soares e Casagrande (2013), a Contabilidade 

Tributária é uma das áreas mais antigas desenvolvidas dentro da Contabilidade 

e envolve a arrecadação de impostos de modo geral.  

No entanto, Raupp e Beuren (2006) ressaltam que na área contábil é 

bastante usual a pesquisa qualitativa, pois a contabilidade, apesar de lidar 

intensamente com números, é uma ciência social e não exata. Assim, a pesquisa 

na área contábil e tributária se relaciona com o indivíduo, governos, empresas e 

a sociedade em geral. 

A presente pesquisa, no que se refere a sua forma de abordagem do 

problema, se caracteriza como qualitativa. Quanto aos seus objetivos, se 

enquadra melhor como pesquisa descritiva e exploratória. Os procedimentos 

utilizados foram o levantamento bibliográfico e a pesquisa documental sobre a 

legislação tributária, fazendo uso de análises estruturadas, interpretação da 

legislação e comparações da carga tributária apurada. Os instrumentos 
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utilizados preponderantemente na pesquisa foram a legislação tributária e a 

documentação coletada pelo pesquisador na rede pela internet em sites que 

tratam deste assunto. Os dados foram analisados de forma descritiva e 

documental. Assalta-se o volume de dispositivos legais pesquisados, 

interpretação e aplicabilidade específica que revela a incidência de cada tributo 

sobre a ração para cães e gatos.  

Por se tratar de uma pesquisa na área contábil e tributária, significativo 

esforço foi despendido na análise e interpretação das leis, decretos, 

regulamentos e aplicabilidade das normas tributárias, notadamente aquelas que 

normatizam o mercado de ração para pets. A Figura 4 ilustra como foram 

organizados os procedimentos metodológicos. 

 

Figura 4 - Principais procedimentos metodológicos 

 

Fonte: Própria autoria, 2019 

 

Neste trabalho, buscou-se realizar inicialmente o levantamento 

bibliográfico sobre os principais assuntos tratados na pesquisa, tais como: 

mercado pet, planejamento e contabilidade tributária. Segundo Raupp e Beuren 

(2006), as pesquisas bibliográficas estão sempre presentes nos estudos 

contábeis, seja como parte integrante de outro tipo de pesquisa ou 

Análise crítica e comparativa dos resultados obtidos 

Elaboração planejamento tributário e aplicação do modelo proposto, cálculo da carga tributária 
(simulação) da cadeia produtiva da ração pet até chegar na aquisição do produto pelo consumidor final

Estudo e indentificação do funcionamento de cada agente envolvido na cadeira produtiva, seus 
principais elos, processos produtivos e operacionais que afetam a sua carga tributária.

Identificação de questões relevantes e controversas sobre a tributação do setor pet food, comparativo
do entendimento da receita federal e das ultimas decisões nos tribunais.

Interpretação de normas, decretos e leis que envolvem os tributos incidentes no mercado pet food.

Levantamento bibliográfico e da legislação tributária pertinente.
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exclusivamente enquanto delineamento, sendo desenvolvidas com base 

em material já elaborado, principalmente em livros e artigos científicos. 

Além do levantamento bibliográfico também foi utilizada a pesquisa 

documental, a fim de analisar e interpretar a legislação pertinente e sua 

aplicação prática no contexto corporativo das empresas da cadeia produtiva de 

ração pet. Foram pesquisadas diversas legislações relacionadas e demais 

informações publicadas e disponíveis na Secretaria da Receita Federal, 

Secretaria da Fazenda Nacional, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Conselho Federal de 

Contabilidade, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Jurisprudências e 

Consultas Tributárias específicas. 

A pesquisa do tipo documental assemelha-se à pesquisa bibliográfica, e 

segundo Gil (2002), a diferença entre ambas está na natureza das fontes, sendo 

que aquela se vale de materiais que ainda não receberam tratamento analítico.  

Em adição, buscou-se obter um aprofundamento satisfatório para 

responder ao problema, levantando-se todas as informações necessárias para 

compreender os tratamentos e enquadramentos tributários empregados para o 

caso, bem como para entender e descrever as opções possíveis de elisão fiscal 

e identificar as práticas mais adequadas de planejamento tributário para o objeto 

estudado. Foi ainda empregada uma simulação com base em uma empresa do 

ramo de pet food criada de forma hipotética. 

Destaca-se que para a realização das opções e comparações de carga 

tributária específica, foi necessária a elaboração de simulação tributária 

hipotética, considerando as principais etapas da cadeira produtiva de ração para 

cães e gatos no interior do Estado de São Paulo. A escolha desta abordagem, 

utilizando a análise da legislação e a simulação tributária, se deu por conta da 

dificuldade de obter dados primários das empresas em geral, sendo a informação 

da área tributária considerada como sigilosa e estratégica pelos empresários, 

envolvendo altos custos e riscos tributários, não sendo possível o acesso, a 

coleta destas informações nas empresas em geral.  

A elaboração de simulação tributária é uma prática comum na área 

utilizada para planejamentos tributários, sobre à luz da legislação pertinente e 

além de ser significativamente utilizada para estudos e análises tributária, não 

sendo possível fazer testes de mudanças de regimes tributários com a empresa 

operando, pois poderiam gerar custos e riscos tributários.   
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O uso da simulação como metodologia é uma forma de buscar um 

modelo, confirmá-lo ou fazer uma projeção de eventos futuros. Dessa forma, a 

simulação se presta tanto no "contexto de descoberta" quanto no "contexto da 

prova" (VICENTE, 2005), sendo o primeiro tipo citado o mais empregado neste 

trabalho. 

Kleiboer (1997) indica cinco funções para as simulações: ferramenta de 

pesquisa, instrumento de ensino, método de planejamento, ferramenta de 

suporte à decisão e método de seleção de pessoal; sendo que este estudo se 

concentra na função "ferramenta para pesquisa".  

A análise de documentos utilizada como instrumentação foi requerida 

para a intepretação das normatizações contábeis e fiscais específicas do setor, 

assim como para conhecer a aplicação prática da legislação pertinente nas 

empresas. Concomitantemente foram coletados e examinados documentos 

fiscais, obrigações e apurações fiscais, notas e cupom fiscais, pareceres 

tributários, solução consultas da Receita Federal e outros órgãos consultivos, 

periódicos, boletins, demonstrações contábeis, relatórios da auditoria 

independente e toda documentação pertinente à área e ao objeto de pesquisa, 

disponíveis e acessíveis pela rede internet para se entender a fundo como se da 

aplicação prática da legislação pertinente e como se calculam os impostos 

incidentes. 

Como defendido por Godoy (1995), na pesquisa documental, três 

aspectos devem merecer atenção especial por parte do investigador: a escolha 

dos documentos, o acesso a eles e a sua relevância na análise. A escolha dos 

documentos não foi um processo aleatório, mas se deu em função da relevância 

e pertinência dos elementos considerados para complementar e enriquecer o 

estudo. 

A pesquisa foi estruturada também fazendo uma análise crítica com base 

no levantamento bibliográfico e documental sobre o tema, destacando dados 

históricos e evidenciando sua evolução ao longo dos anos, passando a 

descrever, além dos principais pontos de atenção relacionados à matéria 

normativa, a organização dos agentes envolvidos, analisando o desenvolvimento 

deste segmento e sua relação com a legislação tributária atualizada. 

Ao longo deste processo foram evidenciadas questões em debate no 

âmbito tributário e na atualidade no mercado pet, tanto por empresários como 

pelas entidades de classe, e a questão da tributação da ração pet foi a mais 
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citada atualmente no setor em âmbito nacional e a que mais chamou a atenção 

do pesquisador, pela enfática discussão da carga tributária excessiva apontada 

por diversos estudiosos e empresários do setor, considerada como um fator 

limitador de crescimento deste segmento. 

A partir desta identificação, destas questões tão relevantes para o setor 

pet food, buscou-se um aprofundamento nos estudos dos aspectos tributários 

envolvidos na cadeia produtiva de ração pet, com a elaboração de um projeto de 

pesquisa que visasse a compreender toda esta problemática, desencadeando 

em investigações de toda a legislação tributária relacionada, onde foram 

analisadas e descritas a tributação e as opções de planejamentos tributários 

existentes e que poderiam representar aumentos de lucratividade e vantagens 

competitivas.  

Na elaboração da simulação da carga tributária da ração, utilizou-se de 

planilhas eletrônicas no software Microsoft Excel e os resultados obtidos foram 

analisados e comparados com a média de tributação de outros produtos no 

contexto nacional e internacional. Uma ferramenta simples como o Microsoft 

Excel pode ser utilizada em diversos contextos de pesquisa. Outras ferramentas 

bem mais capazes do que o Excel podem ser encontradas no mercado, embora 

sejam mais caras e menos difundidas (VICENTE, 2005). 

Como sugerem Reibstein e Chussil18 (1999 apud VICENTE, 2005), as 

simulações são particularmente recomendáveis em situações complexas, na 

solução de problemas que não sejam familiares e quando o custo do erro for 

muito alto. 

A simulação é a construção de um modelo de variáveis que se pretende 

empregar, procurando analisar possíveis distorções e erros que possam existir. 

As simulações devem ser vistas como uma ferramenta importante de 

investigação do mundo real, não como "a verdade", assim têm sido relegadas a 

um segundo plano em relação aos estudos de caso e às amostragens, em face 

da dificuldade de praticar a experimentação (VICENTE, 2005). 

                                            
18 REIBSTEIN, D. J.; CHUSSIL, M. J. Primeiro a lição, depois o teste: usando simulações para 
analisar e desenvolver estratégias competitivas. In: DAY, G. S.; REIBSTEIN, D. J. A dinâmica 
da estratégia competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1999 apud VICENTE, P. O uso de 
simulação como metodologia de pesquisa em ciências sociais. Cad. EBAPE BR vol. 3 nº.1. Rio 
de Janeiro. Mar 2005. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1679-39512005000100008. 
Acesso em 30 mar. 2019. 
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Colaborando para este tipo de pesquisa, Godoy (1995) destaca sobre os 

estudos dessa natureza, em que o acesso a documentos oficiais, como leis e 

estatutos, é mais fácil do que àqueles de uso particular de uma empresa, 

notadamente àqueles da área contábil e tributária ou os de caráter pessoal.  

Assim, no presente trabalho o pesquisador com base na legislação 

específica, utilizou-se da interpretação analítica e crítica para identificar a 

aplicação de procedimentos contábeis e fiscais que impactam na carga tributária, 

a metodologia para cálculo dos tributos incidentes, assim como também 

entender os elementos influenciadores, a estrutura contábil e fiscal necessária e 

valiosa para as empresas do setor e os impactos da tomada de decisão na área 

tributária empresarial. 

Como já apresentado, o planejamento tributário e as decisões tomadas 

na área tributária podem impactar diretamente na carga tributária do produto 

comercializado. Evidentemente, o conhecimento técnico do profissional que 

gerencia a área fiscal, assim como a administração em geral da empresa e os 

procedimentos internos são relevantes em matéria de economia tributária. 

Sendo assim, a observação de aspectos preponderantes, a interpretação 

de informações relacionadas, a descrição das análises e aspectos do 

funcionamento da área contábil, fiscal e do setor em específico corroboram para 

compreender as estratégias empregadas para reduzir a carga tributária. A 

identificação dos elementos que influenciam na tributação foi possível através de 

análises da legislação tributária e do entendimento e pesquisa sobre o 

funcionamento da cadeia produtiva de ração para cães e gatos. 

É devido destacar que as questões tributárias se valem de análises e 

interpretações da legislação, compreendendo as discussões de mérito do Direito 

e sua aplicação prática, corroborando para soluções de questões ainda 

consideradas controversas no âmbito administrativo e judicial, a fim de se ter a 

aplicação da legislação mais vantajosa e coerente aos contribuintes.  

Nessa perspectiva, optou-se por analisar os principais elos da cadeia 

produtiva que influenciam na carga tributária, a indústria, a distribuição e o 

varejo, que são as principais etapas percorridas pelo produto ração até a 

chegada ao consumidor final, sendo também, importante e considerada na 

análise os insumos de produção adquiridos na industrialização, notadamente, 

aqueles que dão direito ao aproveitamento de créditos de impostos. 
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Após a coleta de dados e elaboração da simulação da carga tributária, 

foram também apresentados e discutidos os resultados e a aplicação da 

legislação específica com os pesquisadores responsáveis por esta 

pesquisa. Essa discussão e análise dos resultados encontrados puderam 

enriquecer ainda mais a pesquisa e melhorar a compreensão de questões 

relativas aos dispositivos legais selecionados, à aplicação da legislação 

pertinente, e aos cálculos da carga tributária apresentados, além também de 

buscar melhor interpretar as questões controversas da legislação encontradas 

durante o estudo. 

Respeitando os preceitos éticos de pesquisas científicas, a submissão do 

projeto ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) não foi considerada obrigatória, 

uma vez que a coleta de dados não envolveu pessoas físicas ou jurídicas e se 

enquadra nas isenções previstas na Res. CNS 510/16, art. 1°. 

 O pesquisador principal deste trabalho foi o responsável pela coleta dos 

dados, assumindo toda a responsabilidade sobre o presente estudo. A pesquisa 

foi realizada com base em documentos (Legislação e registros da área contábil 

e tributária) e bibliografia disponível e acessível, principalmente na rede 

internet. Os dados coletados foram analisados e interpretados com base na 

legislação específica do setor pet. A elaboração da simulação tributária se deu 

com base em uma empresa hipotética, técnica normalmente utilizada para 

estudos tributários e contábeis, dada a necessidade de sigilo e as 

especificidades presentes neste tipo de informações, considerada estratégica 

por empresários, não sendo facilmente abertas para pesquisa. 

Deste modo, buscou-se ter atenção especial para não envolver uma 

pessoa ou empresa específica, atendendo as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa em Seres Humanos, aprovadas pela Resolução 

Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, no que tange ao sigilo, à ética e à 

transparência de pesquisas científicas. 
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4 RESULTADOS    

 

Alguns comentários iniciais acerca da tributação da ração para cães e 

gatos do setor pet são necessários. Os tributos indiretos incidentes neste produto 

são o PIS, a COFINS, o ICMS, o ICMS ST e o IPI. E os tributos diretos incidentes 

são aqueles incidentes sobre a renda das pessoas jurídicas, o IRPJ e a CSLL, 

que serão calculados e analisados nesta etapa. 

 

4.1 As premissas para a simulação do caso hipotético 

 

 A Indústria Alfa, considerada uma indústria moderna e de sucesso, de 

grande porte, possui um faturamento acima do teto do Lucro Presumido de R$ 

78 milhões e, obrigatoriamente, foi tributada pelo Lucro Real.  

Comercializa ração diretamente com distribuidores, varejos, lojas, 

criadores, clínicas veterinárias e pet shops, atuando em todos os Estados 

brasileiros, mas predominantemente nas regiões Sul e Sudeste do país. Na 

produção, destaca-se pela inovação, tecnologias, qualidade, variedade e 

lançamentos, atendendo um público mais exigente que valoriza a qualidade da 

alimentação para seus pets. 

  Considerou-se que esta empresa possui capital exclusivamente nacional, 

dedicada apenas ao mercado interno nacional, possui diversas linhas de 

produtos, atendendo a grandes criadores, veterinários, clínicas e pet shops, 

produzindo em diversas embalagens, tamanhos, com rações específicas por 

raças, idade, uso terapêutico e com diversas funções conforme o objetivo de 

criação, inclusive com linhas dedicadas para pequeno porte, para pets que vivem 

em ambientes pequenos e internos (dentro de casa) e com funções específicas. 

Produz ainda produtos específicos que reduzem odores nas fezes do 

animal, sem aromatizantes, corantes, glúten, com baixo teor de sódio, 

ingredientes que auxiliam no controle glicêmico, suporte às defesas naturais do 

organismo, sem ingredientes transgênicos, com uso de vegetais e insumos de 

alta qualidade, utilizando-se de tecnologia moderna e em sintonia as mudanças 

nos hábitos e valores dos seus clientes.  

Esta indústria não vende seus produtos por meio de varejistas de 

autosserviço (supermercados e hipermercados). Possui a política comercial de 

trabalhar com atacadistas exclusivos, que possuem áreas geográficas 
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delimitadas e revendem os produtos do fabricante apenas para clientes que 

estão dentro do seu território, podendo até comercializar outros produtos, desde 

que não seja ração pet de concorrentes, assim como outros produtos pet food 

de outras marcas, ou seja, são considerados atacadistas exclusivos, pois 

vendem apenas uma marca de ração pet. 

 As definições tributárias foram tomadas, no caso, com base em 

simulações, fazendo um estudo aprofundado da matéria, mapeamento dos 

riscos tributários para os contribuintes, utilizando-se de informações específicas 

da área de Direito e Contabilidade Tributária e ainda relatórios de auditorias e 

consultorias tributárias específicas disponíveis. 

A estrutura da área contábil e fiscal de grandes indústrias do setor são 

geralmente organizadas por Diretor Administrativo Financeiro, Gerente Contábil, 

Gerente Tributário, Supervisores, Analistas e Assistentes, com uma equipe 

composta de diversos profissionais, formando a área chamada atualmente de 

controladoria. 

A exemplo da empresa sugerida, possui estrutura bem organizada da 

área de controladoria, com profissionais especializados, sendo fundamental para 

este volume de negócios e informação transacionadas. O planejamento tributário 

é geralmente definido em conjunto com o planejamento societário e contábil, 

sendo avaliada constantemente a organização estrutural do grupo empresarial, 

em conformidade com as demais estratégias empresariais. As atualizações e 

mudanças da legislação são discutidas e implantadas com a orientação de 

auditorias e consultorias tributárias específicas. 

Na elaboração do planejamento tributário foram analisados 

principalmente os tributos indiretos incidentes no produto, sendo necessário o 

envolvimento de outras áreas, compondo uma análise multidisciplinas da 

matéria. Os tributos indiretos possuem maior representatividade no resultado, 

conforme pode ser visualizado pela análise vertical na estrutura das 

demonstrações financeiras e do DRE (Demonstrações de Resultado dos 

Exercícios), colhida de uma empresa do setor, disponível na internet e 

representada pela tabela 14 abaixo, com valores hipotéticos, servindo apenas 

para análise dos impactos tributários. 
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Tabela 14 - Demonstração de Resultado da Indústria A (em percentuais pela 
análise vertical) 

 
DRE  R$ AV   

Faturamento Bruto Total 15.500.000,00 155%   
 Descontos Incondicionais (100.000,00) -1%   
 Devoluções s/ Vendas (100.000,00) -1%   
Faturamento Bruto Real 15.300.000,00 153%   
Impostos por Conta do Cliente (2.100.000,00) -21%   
 ICMS ST (1.700.000,00) -17%   
 IPI (400.000,00) -4%   
Receita Bruta s/ IPI e s/ ICMS ST 13.200.000,00 132%   
Impostos por Conta Própria  (3.200.000,00) -32%   
 ICMS Próprio (2.000.000,00) -20%   
 PIS COFINS (1.300.000,00) -13%   
Receita Líquida de Vendas MI 10.000.000,00 100%   
 Custo dos Produtos Vendidos (6.400.000,00) -64%   
Lucro ou Margem Bruta 3.600.000,00 36%   
 Fretes s/ Venda (300.000,00) -3%   
 Despesas Comerciais (100.000,00) -1%   
 Despesas com Logística  (100.000,00) -1%   
 Despesa com Expedição (100.000,00) -1%   
Margem de Contribuição 3.100.000,00 31%   
 Despesas Gerais e Administrativas (500.000,00) -5%   
 Despesas com Marketing (400.000,00) -4%   
 Despesas Legais e Judiciais (100.000,00) 1%   
 Outras Receitas/Despesas Operacionais  0%   
Resultado Operacional  2.200.000,00 22%   
 Resultado Financeiro Líquido 100.000,00 1%   
Lucro Antes dos Impostos 2.300.000,00 23%   
 Provisão para IR e CSLL (900.000,00) -9%   
Lucro Líquido do Exercício 1.400.000,00 14%   

Fonte: Própria autoria, 2018. 
 

 Esta DRE foi apresentada em com valores hipotéticos, porém mantendo 

os percentuais, com a utilização de técnicas de análise das demonstrações 

contábeis, como a análise vertical, que demonstra a representatividade de cada 

conta, utilizando como base a receita líquida de vendas. Através dessa técnica 

de análise das demonstrações financeiras e contábeis, pode-se obter 

informações importantes acerca dos impactos tributários nos resultados do 

negócio e pode-se obter referências importantes para esta pesquisa. Observa-

se os aspectos tributários e o percentual médio que representa cada tributo em 

relação à receita líquida de vendas. 

 Assim sendo, os tributos nomeados como impostos por conta dos clientes 

são o ICMS-ST e o IPI, que representam 17% e 4% da receita líquida de vendas 

respectivamente, totalizando 21% de participação na DRE.  

Os tributos nomeados como impostos por conta própria são o 

PIS/COFINS e o ICMS Próprio, que representam 13% e 20% da receita líquida 

de vendas respectivamente, totalizando 33% de participação na DRE. Os 

tributos diretos, representados pelo IRPJ e a CSLL, totalizam 9% da receita 

líquida, enquanto os tributos indiretos representam somados 54% da receita 
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líquida. O preço de venda do produto é a Receita Bruta sem o IPI e sem o ICMS-

ST, já que esses tributos são calculados por fora do preço, embutidos na Nota 

Fiscal e cobrados dos clientes. Estas são analises das demonstrações 

contábeis, que podem ser facilmente feitas e fornecem significativas informações 

para a área tributária. 

 Ao alterar a base dessa análise vertical, considerando a Receita Bruta 

(preço do produto) sem o IPI e sem o ICMS-ST, obtém-se os seguintes valores: 

 

Tabela 15 - Análise vertical (%) considerando a base da Receita Bruta sem o 
IPI e sem o ICMS-ST 

 
DRE 

Faturamento Bruto Real  

Imposto por Conta do Cliente  -16% 
ICMS ST -13% 
IPI -3% 
Receita Bruta s/IPI e s/ICMS ST  100% 
Imposto por Conta Própria  -24% 
ICMS Próprio -15% 
PIS COFINS -10% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

 Pela tabela apresentada, alterando a base da análise vertical para a 

receita bruta sem o IPI e sem o ICMS-ST, obteve-se os seguintes valores médios 

considerando vendas para todo território nacional: o ICMS-ST em 13% e o IPI 

em 3%, somados representam os impostos por conta dos clientes, perfazendo 

16% do preço bruto do produto vendido.  

Os impostos por conta própria representaram 24% do preço bruto do 

produto, sendo 15% de ICMS próprio e 10% de PIS/COFINS. Então, os tributos 

indiretos representam 40% da receita bruta de venda sem o IPI e sem o ICMS-

ST.  

Porém, esses valores apresentados são valores médios, considerando 

vendas para todo o território nacional, onde as alíquotas de ICMS de cada estado 

são diferentes. Os valores de IPI são médios, e estão com percentual abaixo do 

que emana na legislação pertinente, depois da última alteração, sendo que 

deveriam ser 10% de IPI. A baixa carga tributária encontrada, cuja média foi de 

apenas 3%, foi devido à existência de liminar judicial para não recolhimento do 

IPI sobre a ração, porém detalhes desta informação não estavam disponíveis. 

Várias empresas deste seguimento possuem ações judiciais discutindo a 
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incidência do IPI na ração, facilmente encontradas na internet, como serão 

apresentadas e discutidas posteriormente. 

Pode-se deduzir que foi utilizado o planejamento tributário acima 

identificado: a empresa entrou com medida judicial (geralmente feito através de 

mandado de segurança ou ação declaratória com repetição de indébito), 

questionando o fisco (União) quanto à legalidade da cobrança do IPI da ração 

para cães e gatos, então não estava recolhendo o IPI, geralmente são feitos 

depósitos judiciais para garantir o litígio em seguimento de ação judicial. 

Quanto às demais empresas do setor analisadas, são elas distribuidoras 

de ração pet, e foram analisadas somente nos aspectos tributários com maior 

atenção em relação ao funcionamento da apuração dos seus tributos incidentes 

especificamente sobre estes produtos comercializados. Foi possível encontrar, 

também disponível na internet, as demonstrações de resultado, a seguir foi 

adaptada pelo autor para ilustrar a tributação desse tipo de empresa. 

 

Tabela 16 - Análise Vertical da DRE média das distribuidoras 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

DRE  AV 

Faturamento Bruto Total 105% 
 Descontos Incondicionais 0% 
 Devoluções s/ Vendas 0% 
Faturamento Bruto Real 104% 
Impostos por Conta do Cliente  

 ICMS ST  

 IPI  

Receita Bruta s/ IPI e s/ ICMS ST  

Impostos por Conta Própria  -4% 
 ICMS Próprio 0% 
 PIS COFINS -4% 
Receita Líquida de Vendas MI 100% 
 Custo dos Produtos Vendidos -69% 
Lucro ou Margem Bruta 31% 
 Fretes s/ Venda -2% 
 Despesas Comerciais -8% 
 Despesas com Logística  -1% 
 Despesa com Expedição  

Margem de Contribuição 19% 
 Despesas Gerais e Administrativas 0% 
 Despesas com Marketing -1% 
 Despesas Tributárias 0% 
 Outras Receitas/Despesas Operacionais 0% 
Resultado Operacional  18% 
 Resultado Financeiro Líquido 3% 
Lucro Antes dos Impostos 21% 
 Provisão para IR e CSLL -4% 
Lucro Líquido do Exercício 17% 
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 Percebe-se que a carga tributária do ICMS demonstrada na tabela acima 

foi de 0%, pois a indústria, neste caso, é a substituta tributária deste produto e já 

cobra todo o ICMS da cadeia produtiva na comercialização do seu produto na 

saída do estabelecimento industrial. 

 Identifica-se que a empresa está na cumulatividade do PIS e da COFINS, 

sendo enquadrada no regime do Lucro Presumido, os percentuais 

representativos destes tributos são arredondando 4% para PIS e COFINS e 

também 4% para o IR e a CSLL, considerando como base a receita líquida. 

 

4.2 Simulação da carga tributária da ração Pet no estado de São Paulo 

 

 Aqui foi feita a apuração da carga tributária da ração pet no modelo 

proposto. Para esta simulação da carga tributária da ração para cães e gatos 

foram consideradas apenas as vendas internas no Estado de São Paulo. A 

respeito da legislação tributária, não serão aqui consideradas as questões 

controversas e medidas judiciais a título de planejamento tributário serão 

posteriormente apenas discutidas como alternativas para redução, assim 

buscou-se aplicar apenas a legislação, com base no entendimento da Receita 

Federal, para mitigação dos riscos tributários, adotando postura conservadora. 

Os dados apresentados são hipotéticos, com o único objetivo de servirem de 

referência para a apuração e demonstração da carga tributária. 

Considerou-se para a simulação que a indústria vende o pacote de ração 

por R$100,00, conforme a DRE unitária apresentada abaixo para ilustrar as 

premissas do caso hipotético simulado. 
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Tabela 17 - DRE unitária – Ilustração do caso hipotético 
 

Fonte: Própria autoria (2018) 

 

 A demonstração de resultado do produto apresentada com base em 

simulação hipotética de venda de um pacote de ração traz significativas 

gerenciais para apoio à tomada de decisão. Com base nesta demonstração de 

resultado e utilizando técnicas de análise vertical é possível identificar a 

influência de cada tributo no resultado do produto. Assim sendo, 51,75% são 

tributos indiretos, com base no preço líquido de venda e 34% do LAIR são os 

tributos diretos.  

O custo do produto representa 60,60%, já reduzidos os aproveitamentos 

de créditos nas entradas dos insumos para a produção, que serão detalhados 

mais adiante neste trabalho. 

O aspecto identificado como sendo mais representativo e que demonstra 

oportunidade de redução da carga tributária são os aproveitamentos dos créditos 

tributários provenientes dos insumos adquiridos para a produção da ração. Foi 

considerada a indústria sendo tributada pelo Lucro Real e necessariamente o 

PIS e COFINS no regime não cumulativo, ICMS próprio no regime periódico de 

Demonstração de Resultado do Produto (1 pacote de ração vendido) - Indústria 

DRE AV% R$ Base AV 
Preço de Tabela  110,00  
 Desconto Incondicional  10,00  
Preço Bruto Real  124,49  
ICMS SP 13,38% 13,38 PV 
IPI 11,11% 11,11 PV 
Preço de Venda sem IPI e sem ICMS-ST 100,00% 100,00 100% 
PIS 1,65% 1,65 PV 
COFINS 7,60% 7,60 PV 
ICMS SP 18,00% 18,00 PV 
Preço de Venda Líquido 72,75% 72,75 100% 
Custo do Produto Vendido 60,60% 44,09 PVL 
Margem Bruta ou Lucro Bruto 39,40% 28,66 PVL 
Despesas Comerciais (Frete) 3,02% 2,20 PVL 
Margem Líquida ou Margem de Contribuição 36,38% 26,46 PVL 
Despesas Gerais 2,02% 1,47 PVL 
LAIR 34,36% 24,99 PVL 
IR 5,15% 3,75 PVL 
Adicional 3,44% 2,50 PVL 
CSLL 3,09% 2,25 PVL 
Lucro Líquido 22,70% 16,50 PVL 
    
Tributos Indiretos 51,74%   
Tributos Diretos 34,00%   
Custo do Produto Vendido 60,60%   
    
*AV: Análise Vertical    
*PVL: Preço de Venda Líquido    
*PV: Preço de Venda    
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apuração, sendo tributado também pelo ICMS ST e considerado 10% de IPI, 

conforme emanado na legislação e em conformidade com a orientação da 

Receita Federal do Brasil.  

 

Tabela 18 - Incidências dos tributos federais na venda da ração pet pela 
indústria produtora 

 
Momento da tributação Tributos federais nas vendas Alíquotas 

Incidência no faturamento   

Tributos indiretos PIS 1,65% 

 COFINS 7,60% 

 IPI 10%* 

Total de tributos federais incidentes na venda 19,25% 

Fonte: Própria autoria, 2018. *A carga efetiva na vendo do IPI será considerada como 11,11%. 

 

Na Tabela 18, demonstrada acima, está a tributação do PIS e da COFINS 

nas vendas, sendo 1,65% para o PIS e 7,60% para a COFINS, conforme as leis 

nº 10.637/2002 (BRASIL, 2002)  e 10.833/2003 (BRASIL, 2003). O IPI de 10% 

foi considerado conforme Decreto nº 8.656, de 29 de janeiro de 2016 (BRASIL, 

2016a), porém a carga efetiva do IPI considerada na venda será de 11,11%, uma 

vez que o cálculo deste tributo é “por fora” do preço do produto e adicionado ao 

total da Nota Fiscal. Então, o total de tributos federais incidentes sobre a venda 

da ração em percentuais será de 20,36%. 

 

Tabela 19 - Incidência dos tributos diretos, considerando LAIR de 25% 
 

Incidência sobre o 
lucro 

Tributos 
Alíquotas dos 

tributos diretos 
Carga efetiva sobre 

o faturamento 

Considerando 
margem de 25% 

antes dos impostos 
 25%  

 IRPJ 15% 3,75% 
 Adicional 10% 2,50% 
 CSLL 9% 2,25% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

 A Tabela 19 demonstra a incidência dos tributos diretos, considerando um 

LAIR (Lucro Antes do Imposto de Renda) de 25% da indústria, tributada pelo 

Lucro Real, onde a base de incidência do tributo é o lucro, conforme Decreto nº 

9.580, de 2018, sendo que o IRPJ possui alíquota de 15%, enquanto o adicional 

é de 10% e a CSLL, de 9%. Considerando o efeito destes tributos em relação 
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com o faturamento, obtém-se uma carga efetiva sobre o faturamento de IRPJ de 

3,75%, adicional de 2,50% e a CSLL de 2,25%. 

 

Tabela 20 - A carga tributária dos tributos federais 
 

Carga tributária nas vendas 

Tributos diretos federais 8,50% 

Tributos indiretos federais 20,36% 

Total de tributos federais nas vendas sem aproveitamento dos créditos 28,86% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

Somando-se os tributos diretos federais, a alíquota efetiva sobre o 

faturamento encontrada foi de 8,50%, enquanto os tributos indiretos federais 

somados totalizam uma alíquota sobre o faturamento de 20,36%. Portanto, 

incidirão sobre a venda 28,86% de tributos federais, não considerando o 

aproveitamento de créditos. 

 

Tabela 21 - Incidência dos tributos estaduais nas vendas da indústria 
 

Tributo 
Alíquota interna dentro 

de São Paulo 

Interestadual – 
Regiões Sul e 

Sudeste 

Interestadual – 
Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-
Oeste 

Carga efetiva de 
ICMS próprio 

18% 12% 7% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

No ICMS, conforme RICMS/SP (Decreto 45.490 de 30.11.2000), incidente 

sobre as operações internas do Estado de São Paulo com ração pet, a alíquota 

é de 18% sem redução de base de cálculo. Nas vendas interestaduais para as 

regiões Sul e Sudeste, a alíquota é de 12% e nas vendas para as regiões 

Nordeste e Centro-Oeste, é de 7%. 

 

Tabela 22 - Incidência do ICMS-ST na venda de ração e a carga tributária dos 
tributos estaduais somados 

 

Incidência do ICSM-ST nas vendas da indústria 

% IVA-ST 
% ICMS-ST efetivo 

56,92% 
13,38% 

% ICMS Próprio 18,00% 
% Carga Tributária nas Saídas – Tributos Estaduais 31,38% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
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 Na venda da ração para cães e gatos, incide o ICMS-ST, em São Paulo, 

através da Portaria CAT 41/2017 (DOE-SP, 2017), que aumenta o IVA-ST para 

56,92%, aplicado para calcular a base de cálculo do ICMS-ST nas operações 

internas. A base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 

relativo às saídas subsequentes de ração tipo pet, classificada na posição 

23.09 da Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - 

NCM/SH, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será 

o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a 

frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, 

acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço 

praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST. 

 

Tabela 23 - Demonstração de cálculo do ICMS-ST 
 

Exemplo de cálculo do ICMS-ST 

Venda da indústria para distribuidor  AV 
Valor dos produtos R$ 100,00 100% 
Valor do IPI R$ 11,11 11,11% 
ICMS próprio 18%  
IVA ICMS-ST 56,92%  
Base de cálculo ICMS-ST R$ 174,36  
Valor do ICMS-ST R$ 13,38 13,38% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

 A demonstração de cálculo de ICMS foi testada utilizando o simulador IOB 

e simulada no software Microsoft Excel, e a Tabela 23, acima, demonstra um 

exemplo de cálculo do ICMS-ST, na venda da indústria para o distribuidor. O 

preço do produto considerado foi de 100 reais (para facilitar os cálculos e 

também por ser um valor bem próximo do praticado atualmente), com um IPI 

incidindo no valor de R$ 11,11 (importante observar que o cálculo do IPI é “por 

fora”, não está no preço do produto, mas adicionado ao total da nota fiscal) e o 

valor do ICMS-ST encontrado foi de 13,38 reais (o cálculo do ICMS-ST, como 

demonstrado, também é “por fora” do preço e adicionado à nota fiscal do cliente). 

 O IVA utilizado para o cálculo do ICMS-ST da ração foi aumentado nos 

últimos anos, sendo 50,17% até 31 de dezembro de 2013, 51,87% até 30 de 

setembro de 2015, 53,81% até 30 de junho de 2017 e 56,92% vigente 

atualmente. 
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Tabela 24 - Carga tributária efetiva na venda de ração pet, considerando um 
LAIR de 25% para os tributos diretos 

 
Total de tributos incidentes nas vendas da indústria 

Tributos indiretos federais 20,36% 
Tributos indiretos estaduais 31,38% 
Tributos diretos federais 8,50% 
Carga Tributária Total nas Saídas 60,24% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

  

Considerando todos os tributos incidentes na indústria, os tributos 

indiretos (IPI, PIS, COFINS, ICMS, ICMS-ST) e os tributos diretos (IRPJ, 

adicional e a CSLL) obtém-se uma carga tributária sobre as vendas de 60,24% 

(nas saídas), considerando um LAIR de 25% para elaboração da simulação. 

Porém, as indústrias tributadas pelo Lucro Real estão enquadradas na não 

cumulatividade, onde os créditos dos insumos adquiridos para a produção 

podem ser aproveitados e abatidos dos valores de débito do imposto que incidem 

nas vendas. 

 

Tabela 25 - Principais insumos da indústria, com aproveitamento de créditos 
tributários 

 

Principais insumos utilizados na produção 

Milho 
Farinhas 
Óleos essenciais 
Beterraba 
Embalagens 
Óleo de caldeira 
Energia da indústria 
Materiais de laboratório 
Manutenção de máquinas 
Gás de empilhadeiras 
Materiais e equipamentos de limpeza 
Aluguéis 
Depreciação 
Fretes  

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

 A tabela acima demonstra os principais custos de produção das indústrias 

de ração para cães e gatos, onde será possível o aproveitamento de créditos e 

o abatimento dos valores a serem recolhidos, já que quando ocorre o 

aproveitamento de crédito na compra do insumo, o preço de custo é reduzido no 
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valor do crédito aproveitado, aumentando as margens e consequentemente a 

base de cálculo dos tributos diretos incidentes no lucro. 

 Cabe mencionar que o conceito de insumos para a produção da Receita 

Federal é um tanto restritivo, cabendo interpretação do contribuinte e 

desencadeando em diversas questões controversas e disputas judiciais sobre a 

matéria. 

 A Receita Federal publicou recentemente o Parecer Normativo Cosit n° 

519, que apresenta diversas aplicações concretas do conceito de insumos na 

legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS estabelecido pela 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso 

Especial 1.221.170/PR, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico de 24 de abril de 2018. 

 

Tabela 26 - Alíquota de créditos tributários de PIS e da COFINS 
 

Aproveitamento de créditos de PIS e da COFINS 
Sistemática da não cumulatividade 

Tributos Alíquotas 
PIS 1,65% 
COFINS 7,60% 
Total 9,25% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
  

 

             A tabela acima mostra a alíquota total de créditos de PIS e da COFINS 

nas compras de insumos para a produção pela não cumulatividade, onde de 

todos os insumos adquiridos para a produção, é aproveitado o crédito de 1,65% 

para o PIS e 7,60% para a COFINS, que somados totalizam o crédito de 9,25% 

de PIS/COFINS sobre a aquisição de insumos para a produção. Esses valores 

creditados irão abater os valores a serem recolhido desses tributos. 

 O Custo de Produção Médio do pacote de ração da Indústria A, conforme 

a análise vertical das demonstrações gerenciais analisadas, representa 60,60% 

da Receita Líquida. A Tabela 27 abaixo ilustra os custos e os aproveitamentos 

de créditos.  

                                            
19 Parecer Normativo Cosit n° 5, de 17 de dezembro de 2018. Disponível em: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97407. 
Acesso em: 15 mar. 2019. 
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Tabela 27 - Demonstração dos custos e do aproveitamento de créditos 
 

Demonstração dos Custos e dos Créditos dos Impostos 

Contas % Custo R$ AV 

Preço de Venda Líquido  100,00 100% 

Preço Líquido  72,75 72,75% 
Custo do Produto  44,09 44,09% 

MOB 20,00% 8,82 8,82% 
Insumos - aproveitamento de créditos 
de PIS e COFINS 

68,05% 30,00 30,00% 

Créditos de PIS  0,50 0,50% 

Créditos de COFINS  2,28 2,28% 
Insumos - aproveitamento de créditos 
de ICMS 

56,71% 25,00 25,00% 

Créditos de ICMS  4,50 4,50% 
Custos gerais de fabricação sem 
direito a créditos 

11,95% 5,27 5,27% 

Insumos com direito a créditos de IPI 15,00% 6,61 6,61% 

Crédito de IPI  0,33 0,33% 
    
*Alíquota de IPI para créditos nas 
entradas (embalagens): 5% 

 
Glossário: 
 

   

AV: Análise Vertical    
MOB: Mão de Obra na Produção    

Fonte: Própria autoria (2018) 

 

A demonstração dos custos e aproveitamento dos créditos de impostos 

traz informações significativas para a tomada de decisão e gestão tributária, pois 

apresenta os percentuais relativos de custos de produção que darão direito a 

aproveitamento de créditos de impostos, no caso hipotético apresentado. 

Desses 60,60% relativos ao preço líquido, é considerado como custo do 

produto a mão de obra consumida no processo produtivo, que representa 

aproximadamente 20% do total do custo do produto. Em média, considera-se 

que relativamente 30% do Preço de Venda é base para aproveitamento de 

créditos de PIS e da COFINS. A utilização do cálculo relativo como base facilita 

a simulação e cálculos, ou seja, no preço de venda do produto, 30% desse valor 

é base para aproveitamento dos créditos dos insumos, conforme análise das 

apurações fiscais e informações de custos levantadas. Salienta-se que o crédito 

pode variar conforme planejamento tributário, por influência de vários aspectos, 

porém na simulação foi definido este valor com base no processo produtivo 

disponível e estudado. 
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Tabela 28 - Créditos do PIS e da COFINS relativo ao faturamento (preço) 
 

Redução de Base Alíquota 
Créditos relativo ao 

Preço de Venda 

Crédito PIS 1,65% 0,50% 
Crédito COFINS 7,60% 2,28% 
Créditos a descontar do PIS e da COFINS 2,78% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

Considerando que 30% do preço de venda é base para aproveitamento 

de créditos, obtém-se uma alíquota de 0,50% para créditos de PIS e 2,28% para 

créditos de COFINS. Para se obter um valor exato de crédito seria necessário 

fazer um estudo de caso, porém para este estudo com base em simulação, foi 

definido o critério de percentual relativo. 

 

Tabela 29 - Carga Tributária Efetiva do PIS e da COFINS 
 

Tributos incidentes 
Alíquotas nas 

saídas 
Alíquotas nas 

entradas 
Carga efetiva 

PIS 1,65% 0,50% 1,15% 
COFINS 7,60% 2,28% 5,32% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
 

 Abatendo os créditos e débitos, chega-se a uma carga tributária efetiva 

da indústria com relação ao PIS e à COFINS de 6,47%. 

 

Tabela 30 - Aproveitamento de créditos de ICMS próprio na aquisição de 
insumos para a produção 

 
Alíquotas de crédito de ICMS próprio 

Dentro do estado de SP 18% de créditos 
Fora do estado de SP 12% de créditos 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
 

 O crédito de ICMS varia conforme o local de compra. Para vendas internas 

no Estado de São Paulo, a alíquota de incidência na ração pet é de 18%, sem 

redução de base de cálculo e nas operações interestaduais para as regiões Sul 

e Sudeste, a alíquota será de 12%. Já para as operações de venda para as 

regiões Norte e Nordeste, a alíquota de ICMS próprio será de 7%. Desta forma, 

considerou um valor médio para cálculo do crédito e a alíquota interna de 18%. 

Em análise das apurações de ICMS, em média 25% do preço de venda é base 

para aproveitamento de créditos de ICMS. 
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Tabela 31 - Apuração da carga tributária efetiva do ICMS do caso hipotético 
 

Base relativa ao preço de 
Venda 

 
Alíquota relativa para 

Créditos 

Crédito ICMS 18% 4,50% 
  

Total de crédito a descontar dos débitos 4,50% 
 

Incidência Alíquota Saídas Crédito Relativo Carga efetiva 

ICMS 18,00% 4,50% 13,50% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
 

Considerando que 25% do valor de venda é base de aproveitamento de 

créditos de ICMS, teremos 4,50% de créditos a descontar, obtendo-se uma carga 

tributária efetiva de ICMS próprio nas operações internas de 13,50%. Pode-se 

estabelecer em planejamento tributário a origem dos insumos que oferecem 

maior aproveitamento de créditos. 

 

Tabela 32 - Apuração da carga tributária efetiva do IPI do caso hipotético 
 

Base Créditos 

Crédito IPI 0,33% 
Total de crédito a descontar dos débitos 0,33% 

 

Incidência Alíquotas efetiva 
nas saídas 

Créditos nas 
entradas 

Carga efetiva 

IPI 11,11% 0,33% 10,78% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
 

 Nas aquisições, principalmente de embalagens para a ração, pode-se 

aproveitar créditos de IPI, e considera-se que 6,61% do preço de venda é base 

para créditos de IPI, onde a carga tributária efetiva de IPI é de 10,78%. Apenas 

15% dos custos de produção são o aproveitamento de créditos de IPI. 
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Tabela 33 - Carga tributária efetiva da ração pet para a indústria 
 

Tributos Débitos Créditos Carga efetiva 

Tributos indiretos federais 20,36% 3,11% 17,25% 
Tributos indiretos estaduais 31,38% 4,50% 26,88% 
Tributos diretos federais 8,50% - 8,50% 
Total 60,24% 7,61% 52,63% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
 

A carga tributária efetiva da ração vendida pela indústria é de 52,63%, já 

descontados os aproveitamentos de créditos. 

 

Tabela 34 - Carga Tributária do distribuidor (Lucro Presumido) 
                                               
Tributação na venda de ração 

ICMS 0,00% 
PIS/COFINS 3,65% 
Base de Presunção do Comércio 8,00% 
Alíquota IRPJ 15,00% 
CSLL 12,00% 
Adicional 10,00% 
Alíquota IRPJ sobre o faturamento 1,20% 
Alíquota CSLL sobre o faturamento 0,96% 
Alíquota do Adicional sobre o faturamento 0,80% 
Alíquota efetiva de IRPJ CSLL sobre o faturamento 2,96% 
Carga tributária do distribuidor 6,61% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
  

O distribuidor considerado foi tributado pelo Lucro Presumido e, portanto, 

está na cumulatividade de PIS e da COFINS e na presunção do lucro para 

apuração do IRPJ e da CSLL. Fazendo a relação da carga tributária pelo 

faturamento, chega-se que a carga tributária efetiva do distribuidor é de 6,61% 

do faturamento. 

 O pet shop estudado está enquadrado no Simples Nacional e, portanto, 

recolhe o tributo de forma única e simples. A faixa de enquadramento para este 

caso foi de R$ 180.000,00 a R$ 360.000,00 anuais de faturamento, com uma 

alíquota de 7,30% sobre o faturamento, conforme Anexo 1 – Tabela do Simples 

Nacional 2019. 

Logo, aplicando os cálculos, os percentuais de impostos e considerando 

uma margem de lucro (Valor Agregado) em cada fase de 25%, obtém-se a 

Tabela 35 a seguir. 
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Tabela 35 - Impostos pagos pelo consumidor final na compra de ração 
           

Carga tributária efetiva da cadeira produtiva de ração para cães e gatos 

Venda da indústria R$ 100,00 
Carga tributária da indústria 52,63% 
Valor dos tributos da indústria R$ 52,63 

Venda do distribuidor (margem 25%) R$ 133,33 
Carga tributária do distribuidor 6,61% 
Valor dos tributos do distribuidor R$ 8,81 
Venda do pet shop (margem 25%) R$ 177,78 
Carga tributária do pet shop 7,30% 
Valor dos tributos do pet shop R$ 12,98 

Preço pago pelo consumidor final R$ 177,78 
Impostos acumulados ao longo da cadeira produtiva R$ 74,42 
Carga tributária efetiva paga pelo consumidor 41,86% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

 A carga tributária efetiva do produto representa 41,86% do preço pago 

pelo consumidor final, como apresentado na tabela acima, sendo o preço pago 

pelo consumidor R$177,78 pelo pacote de ração. Desta forma, o consumidor 

estará pagando além do produto ração pet, mais R$ 74,42 de tributos 

acumulados e embutidos.  

É notória a não aplicabilidade do que emana a Lei 12.741/201220, dada a 

falta de conhecimento e a dificuldade da aplicação efetiva da norma tributária e 

corroborando para isso, a falta de fiscalização dos valores de tributos 

apresentados nos documentos fiscais como “valor aproximado dos tributos”21, 

quando emitidos para o consumidor. 

                                            

20 Com relação ao destaque de tributos em documentos fiscais, a Lei 12.741/2012 exige, a partir 

de junho de 2013, que todo documento fiscal ou equivalente emitido contenha a informação do 
valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja 
incidência influi na formação dos respectivos preços de venda. A apuração do valor dos tributos 
incidentes deverá ser feita em relação a cada mercadoria ou serviço, separadamente, inclusive 
nas hipóteses de regimes jurídicos tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, 
varejistas e prestadores de serviços, quando couber. O Ajuste Sinief 7/2013 dispõe sobre os 
procedimentos a serem adotados na emissão de documentos fiscais para esclarecimento da 
carga tributária ao consumidor, e o Decreto 8.264/2014 regulamentou a matéria. Quanto ao 
descumprimento das normas relativas à divulgação dos tributos, este sujeitará o infrator às 
sanções previstas no Capítulo VII do Título I da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do 
Consumidor) (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2019). 

 
21 A questão valor aproximado dos tributos veio para atender à Lei 12.741/12 . Assim 

determinando que a carga tributária que deve constar nos documentos fiscais emitidos sendo 
apresentados como valores aproximdados. A apresentação da carga tributária deveria 
considerar toda cadeia de tributação dos produtos e de serviços. 
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Considera-se que a indústria vendeu por R$ 100,00 o pacote de ração 

para o distribuidor e recolheu R$ 52,63 de tributos. O distribuidor, com margem 

de 25%, vende para o varejo por R$ 133,33 e recolhe R$ 8,81 de impostos, e o 

pet shop, também com margem de 25%, vende a ração para o consumidor por 

R$ 177,78 e recolhe de impostos R$ 12,98. Portanto, o consumidor, ao pagar R$ 

177,78, estará pagando aproximadamente R$ 74,42 de impostos, representando 

41,86% do preço pago pela ração.  

Pode-se considerar, então, que o consumidor ao comprar a ração para 

seu cão ou gato, pagará aproximadamente 41,86% de tributos embutidos no 

preço pago, como representado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Tributação da ração pet ao longo da cadeia produtiva 

            

              

  Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

 A Figura 6 (acima) mostra o percentual efetivo de carga tributária ao longo 

da cadeia produtiva de ração para cães e gatos, sendo que a indústria recolhe 

52,63% do seu faturamento, o distribuidor 6,61% e o pet shop 7,30%, que 

somados totalizam aproximadamente 41,86% de impostos que o consumidor 

paga ao comprar a ração para seu animal de estimação, considerando as 

margens de lucro praticadas em cada fase. 

INDÚSTRIA 

52,63%

DISTRIBUIDOR

6,61%

PET SHOP

7,30%

CONSUMIDOR 
FINAL

41,86
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Tabela 36 - Os tributos incidentes no preço final da ração pet 
 

Descrição Valor Percentual 

Preço pago pela ração R$ 177,78 100,00% 
Tributos pagos pela indústria R$ 52,63 29,60% 
Tributos pagos pelo distribuidor R$ 8,81 4,96% 
Tributos pagos pelo varejo R$ 12,98 7,30% 
Total R$ 74,42 41,86% 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

 A partir da tabela acima, constatamos quanto representa cada etapa da 

cadeia produtiva de ração para cães e gatos, com relação à arrecadação de 

tributos, relativos ao preço pago pelo consumidor final. 

 

4.2 Possibilidade de redução da carga tributária por depreciação acelerada  

 

Poderá a indústria reduzir a tributação utilizando a depreciação acelerada, 

quando atendidos os requisitos da legislação vigente, caso as máquinas e 

equipamentos sejam utilizados em mais de um turno, ou até em 24 horas sem 

paradas. 

Neste contexto, a legislação fiscal prevê que, em relação aos bens 

móveis, poderão ser adotados, em função do número de diárias de operação, os 

seguintes coeficientes de depreciação acelerada, dados pelo artigo 312 do RIR 

(BRASIL, 2018a): 

 

“I – um turno de oito horas – 1,0;  
II – dois turnos de oito horas – 1,5; e  
III – três turnos de oito horas – 2,0.  
Parágrafo único. O encargo de que trata este artigo será registrado na 
escrituração comercial.” (BRASIL, 2018a) 

 

Neste mesmo sentido se manifestou a 8ª Câmara - 1º Conselho de 

Contribuintes em decisão proferida no Acórdão nº 108-08.475:  

 

“Depreciação de bens do ativo imobilizado - uso em três turnos 
ininterruptos. Taxa em dobro - Uma vez comprovado o uso dos 
equipamentos de pedágio em 03 (três) turnos ininterruptos, cabe a 
aplicação do fator 2,0 para o cálculo da depreciação de acordo com o 
artigo 312 do RIR/99, resultando na taxa de 20%. Imposto sobre a 
Renda de Pessoa Jurídica por excesso de taxa inexigível no caso”, 
conforme artigo 312 do RIR/99. (BRASIL, 2005) 
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4.3 Impactos da tributação nos canais de distribuição 

 

A escolha dos canais de distribuição possui grande influência nos 

negócios empresariais. Deste modo, a tributação nas vendas pode variar 

conforme o canal de distribuição escolhido, assim como o crédito tomado pode 

variar com as definições do setor de suprimentos, conforme a compra de 

insumos, variando o local, tipo de produto, entre outros. 

Seguem os principais canais identificados para a indústria de pet food. 

 

Figura 7 - Principais canais de distribuição da indústria de pet food 

 

Fonte: Própria autoria, 2018.  

 

A verticalização vem apresentando bons resultados para as indústrias que 

a adotam, apresentando ganhos efetivos da logística e do planejamento 

tributário. As fazendas produzindo as matérias primas principais para a indústria, 

localizadas na vizinhança da indústria, representam grande redução de gastos 

de transportes e ganhos tributários efetivos. As localizações dos centros de 

distribuição favorecem a disponibilidade imediata dos produtos nos grandes 

centros consumidores, assim como favorecem grandes vantagens tributárias. 
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O regime tributário adotado pela indústria é geralmente o Lucro Real, 

obrigatoriamente pelo volume de faturamento, que excede o limite para optar 

pelo Lucro Presumido. Já os centros de distribuição podem optar pela tributação 

pelo Lucro Presumido com vantagens tributárias, já que as margens reais são 

maiores que as margens presumidas da legislação tributária para a ração pet. 

Esta estratégia tributária adotada representa expressiva vantagem competitiva. 

As rações são vendidas para os centros de distribuição, que são 

empresas distintas, mas podem pertencer ao mesmo grupo econômico, baseado 

em planejamento logístico e tributário. Com relação ao ICMS, as mercadorias 

são tributadas apenas nas saídas da indústria, pois é recolhido também o ICMS-

ST.  

Portanto, quando a mercadoria é vendida do centro de distribuição para o 

varejo, as saídas não são tributadas do ICMS, uma vez que a indústria já fez o 

recolhimento como substituto tributário. Existem diversas vantagens na 

operação praticada, inclusive tributárias, pois o IVA real é maior do que o IVA 

praticado pela legislação, e as saídas e o recolhido do ICMS-ST pela indústria 

são com base no IVA proveniente da legislação tributária. 

A indústria, ainda buscando atender a todo tipo de público e disponibilizar 

seus produtos prontamente, ainda pode praticar a venda direta para criadores e 

clínicas veterinárias, além da venda tanto no atacado como no varejo em 

diferentes canais de distribuição, inclusive televenda e pela internet.  

A tributação é diferenciada em cada canal de distribuição, afetando 

diretamente a margem dos produtos vendidos. As principais diferenças 

tributárias estão principalmente na venda direta ao consumidor (criadores), 

venda direta para pet shops, venda para distribuidores terceiros e distribuidores 

do grupo. Normalmente, o produto que passa pelo distribuidor terceirizado acaba 

chegando ao consumidor final com um preço e carga tributária maior, gerado 

pelas transações, fases e despesas de distribuição.  
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4.4 Possibilidade de exclusão do ICMS da base de tributação do PIS e da 

COFINS 

 

Aprovada em janeiro de 2018, a votação do Recurso Extraordinário 

número 574.706/PR (STF, 2017) trata sobre a exclusão do ICMS dos impostos 

a serem descontados do valor do produto na hora de calcular os impostos PIS e 

COFINS, caso o estabelecimento contribuinte se encaixe dentre os que 

obtiveram este recurso de excluir o ICMS para cálculo do PIS e da COFINS. 

A Receita Federal do Brasil publicou a Solução de Consulta Interna (Cosit) 

nº 13, de 18 de outubro de 2018, que traz critérios e requisitos observados para 

fins de exclusão do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na base de cálculo da Contribuição 

para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), conforme o julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR 

(STF, 2017), pelo Supremo Tribunal Federal, em março de 2017, que 

reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do 

PIS e da COFINS, tendo em vista que o valor do imposto não constitui receita 

para a empresa. 

A Solução de Consulta Interna da Receita Federal apresenta os 

procedimentos a serem adotados para os contribuintes que possuem decisões 

transitadas em julgado sobre o assunto. O documento traz orientações quanto 

ao montante a ser excluído da base de cálculo mensal.  

Outrossim, a Receita Federal do Brasil vem tentando rebater a decisão do 

Supremo Tribunal Federal e também a solução de consulta publicada, 

argumentando que ainda não foi esclarecido o montante de ICMS que poderá 

ser excluído e as instruções para tal procedimento. Esta opção ainda está restrita 

para aquelas empresas que possuem processos judiciais sobre a matéria. 
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5 DISCUSSÃO 

 

As empresas em geral, incluindo as do ramo pet food, estão inseridas em 

um ambiente globalizado e altamente competitivo, em que a busca da redução 

lícita do ônus tributário pode representar a continuidade dos negócios. Cabe aos 

profissionais especialistas das áreas de Finanças, Contabilidade e Direito, 

juntamente com a Administração, definirem um planejamento tributário 

adequado e eficaz para o empreendimento e ao mesmo tempo estarem atentos 

às mudanças e oportunidades da legislação, com foco na necessidade 

imprescindível de maximização dos lucros empresariais. 

 

5.1 Tributação da ração pet 

 

O planejamento tributário é uma demanda multidisciplinar, envolvendo 

diversas áreas da organização, pois para a elaboração de um planejamento 

tributário eficiente e integrado ao plano estratégico empresarial, faz-se 

necessário o conhecimento pleno dos negócios e das operações empresariais, 

além, é claro, do conhecimento profundo da legislação tributária. A elaboração 

de um planejamento com essa complexidade e significativa importância requer 

um coordenador do projeto que seja especialista da área tributária e com visão 

do negócio, geralmente com formação em Direito ou Contabilidade, mas também 

deverá envolver todas as áreas da empresa. 

Atualmente, são notórias as discussões no setor pet, sobre a pauta da 

tributação das rações para cães e gatos, mas não com a devida profundidade e 

imparcialidade necessária ao tema. Utiliza-se, na maioria das vezes, a simples 

comparação da tributação das rações pet com a tributação das rações para 

animais de produção, porém, não consideram que as rações para pets estão no 

final de uma cadeia produtiva, onde os cães são os consumidores finais, 

enquanto que, no caso da ração para animais de produção, por exemplo, além 

desses animais serem destinados à alimentação humana, são vendidos para 

frigoríficos, processados, industrializados, distribuídos em atacados e varejos, 

até chegarem ao consumidor final, e a sua carga tributária se acumula nas 

etapas desta cadeia produtiva.  

Desse modo, as rações vendidas para a alimentação desses animais de 

produção, na verdade, são consideradas insumos de produção e a tributação 
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estará sendo adicionada ao longo da cadeia produtiva, além de a carne 

produzida, poder também ser insumo de outras indústrias de alimentos, inclusive 

servindo também como insumo para a produção da ração pet. Vale ressaltar que 

a argumentação e a comparação simples da ração pet com a ração para animais 

de produção não se sustenta em seus aspectos teóricos e tributários. A figura 

abaixo ilustra as diferenças entre essas duas cadeias produtivas: 

 

Figura 8 - Cadeia produtiva de carne versus cadeia produtiva de ração pet 

 

 
 
 
 
Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

 Pode-se observar na figura acima que a cadeia produtiva de animais de 

produção é uma cadeia mais longa (possui mais etapas) que a cadeia produtiva 

de ração para cães e gatos, e os tributos incidem ao longo de toda a cadeia, em 

cada fase, até chegar ao consumidor final.  

A principal característica desse sistema é a tributação pela transferência 

do ônus tributário ao consumidor final (contribuinte de fato) por intermédio da 

incorporação do tributo ao preço do bem ou serviço, como um custo adicional 

que acaba por repercutir em toda cadeia de consumo, tanto na sistemática 

cumulativa ou não cumulativa, e o mesmo acontece com tributos diretos ou 
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indiretos. É o consumidor final que está pagando no preço de aquisição do 

produto todo o custo tributário acumulado deste. 

O Brasil, no que se refere ao sistema de tributação, possui carga tributária 

mais elevada sobre bens e consumo e menos concentrada sobre a renda 

auferida. Quando comparado com outros países mais desenvolvidos, o Brasil 

ainda possui uma sistemática de tributação questionável, onde os pobres 

acabam pagando mais impostos proporcionalmente à sua renda. A concentração 

de tributos nos bens e serviços são os grandes responsáveis por esta situação 

de desequilíbrio. 

Dessa forma, paga-se altos impostos no consumo, sobre bens e serviços, 

proporcionalmente mais do que sobre a renda gerada, além de se tratar de uma 

sistemática injusta, com altas cargas tributárias na comercialização dos produtos 

para a sociedade. Decorre que alguns produtos comercializados possuem altas 

cargas tributárias (com muitos tributos embutidos nos preços) e acabam ficando 

inacessíveis à parcela da população menos favorecida, como acontece com as 

rações para cães e gatos. E ainda, esta sistemática de tributação acaba 

prejudicando o desenvolvimento de mercado de alguns setores. 

As comparações dos valores de carga tributária nacional com as de outros 

países devem ser feitas com ressalvas, conforme já demonstrado, considerando 

o sistema de tributação empregado pelo governo. É o caso dos Estados Unidos, 

cujo sistema de tributação possui uma substancial diferença quando comparado 

com o sistema tributário brasileiro e, portanto, fazer a comparação simples da 

carga tributária da ração pet no Brasil com aquela encontrada em outros países, 

sem levar em consideração todos os aspectos levantados, seria superficial e até 

mesmo arbitrário. 

A divulgação da informação da carga tributária pela ABINPET, apesar 

desta entidade resguardar o setor com relação a abusivos e frequentes 

aumentos da carga tributária da ração pet, não possui todo o aprofundamento 

necessário para discutir a magnitude desta questão. Porém, confirma-se serem 

altos os índices praticados atualmente na tributação da ração para cães e gatos, 

principalmente, se comparada com a carga tributária média nacional de outros 

produtos em relação percentual com o PIB brasileiro. Cabe ressaltar que a 

simples comparação com outros produtos e com a carga tributária de outros 

países não se fundamenta, pois é necessário um melhor aprofundamento neste 

debate.  
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Percebe-se maior interesse, por parte das entidades de classe do setor, 

com relação a trazer mais protecionismo do que na fundamentação teórica da 

informação contestada e na utilização de bases confiáveis. 

Ao observar a evolução do setor de pet food no Brasil, pode-se verificar 

que nos últimos anos este alcançou um crescimento acelerado com boas 

margens de lucro, sendo considerado um ramo de negócio promissor e que 

consegue acompanhar as mudanças e tendências da sociedade moderna. E 

esse crescimento vem acontecendo mesmo com os entraves da tributação do 

setor. 

Considerando que nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando crises 

políticas e econômicas em que vários setores foram afetados, o setor pet se 

mostra consolidado no mercado nacional e mesmo com o país em crise, continua 

resiliente e crescendo.  

Ocorre que as entidades e profissionais deste setor fazem críticas severas 

quanto à tributação, apontando inclusive que o governo não reconhece a grande 

contribuição que os pets trazem para a sociedade, o que é relevante já que os 

impostos indiretos, como é o caso do IPI e do ICMS, possuem o princípio da 

seletividade em função da essencialidade. Porém, deve-se ter cautela ao 

adentrar nesta discussão, considerando que este setor vem crescendo de forma 

acelerada, mesmo com a carga tributária elevada. 

A carga tributária, ao que se observa, não representou obstáculo efetivo 

para a manutenção do crescimento e nem vem inviabilizando os negócios, como 

apresentado pelas entidades deste setor e divulgado de forma intensa na mídia. 

A questão da tributação deve envolver uma análise crítica de toda a organização 

do sistema tributário brasileiro, assim como dos custos do seu setor público e 

dos serviços oferecidos a população. 

Considerando a tendência de avanço do setor pet e que, 

consequentemente, o consumo das matérias primas adquiridas do agronegócio 

acompanha este crescimento na demanda, o setor ganha um espaço já 

consolidado no agronegócio brasileiro, sendo de grande importância e 

considerado oportunidade de crescimento e agregação do valor ao produto 

agrícola consumido na fabricação das rações.  

Pode-se também deduzir que o crescimento constante do setor, que ainda 

está longe de sua saturação, se comparado com os Estados Unidos, em 

produção e consumo, pode afetar outros setores da economia, que consomem 
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os mesmos produtos utilizados como matéria-prima na base da ração, os quais 

muitas vezes são alimentos que também poderiam servir para alimentação 

humana ou de animais de produção. Inclusive, pode-se desencadear um 

possível desequilíbrio na produção de alimentos, com um aumento abrupto do 

setor pet, uma vez que a produção de ração consome os mesmos alimentos que 

serviriam para o ser humano e outros animais.  

 

5.2 Análise da tributação da cadeia produtiva de ração pet 

 

 Conhecer o negócio, a operação empresarial e o sistema tributário do país 

no qual a entidade atua é condição básica para que se alcance a efetivação da 

gestão tributária, pois a elaboração do plano tributário deverá ser integrada ao 

plano estratégico empresarial, definido e implementado em conjunto com as 

demais áreas da empresa.  

Nos artigos 145 e seguintes da Constituição Federal, estão os princípios 

gerais do sistema tributário nacional, bem como as bases a serem seguidas para 

o mesmo. Cabe ressaltar a importância na redução do ônus tributário das 

definições relacionadas à cadeia de suprimentos, na sua integração com a área 

tributária, para a definição dos canais de distribuição, uma vez que a localização 

e o percurso do produto poderão ter diferentes tributações. No Brasil, no que se 

refere ao ICMS, cada estado possui legislação e tributação específica. Portanto, 

toda a cadeia de suprimentos deverá ser analisada na elaboração do 

planejamento tributário. 

 O planejamento tributário deve nascer junto com a criação da empresa e 

nas diversas definições estratégicas posteriores. Para a elaboração de um 

planejamento tributário eficiente, deve-se seguir algumas etapas básicas: a 

análise do tipo de empresa e do tipo de atividades e operações praticadas, a 

análise do enquadramento e das opções tributárias, a análise de riscos e 

oportunidades tributárias, com apresentação de diagnósticos (mapeamentos) e 

finalmente a elaboração do plano estratégico tributário. 

As indústrias de pet food geralmente possuem um grande volume de 

faturamento e considerável valor agregado nas vendas de produtos, sendo na 

maioria das vezes maior do que R$ 78.000.000,00, que seria o limite para a 

opção do Lucro Presumido, e portanto, foi considerado, para o cálculo da carga 

tributária da ração, a indústria sendo tributada pelo Lucro Real. Destarte, cabe 
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ressaltar que, para a elaboração da simulação de carga tributária da ração pet, 

diversas considerações foram feitas e serão aqui descritas. A tributação de um 

produto ou de uma empresa possui diversos caminhos e aspectos a serem 

observados, conforme as condições e particularidades apresentadas. 

De modo geral, se a empresa opta pelo Lucro Real e não tem mais 

nenhuma particularidade atendida pela sua atividade conforme emana na 

legislação tributária brasileira, a tributação do PIS e da COFINS acompanha e 

se relaciona com a legislação do Imposto de Renda e, nestas condições 

específicas, será considerada a sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS. 

Sendo assim, vários créditos poderão ser aproveitados, nas compras e nos 

custos de produção, que são permitidos pela legislação, e consequentemente 

irão ser abatidos do valor a ser recolhido e irão ter impacto direto na carga 

tributária do produto. 

Com relação ao ICMS, estando a empresa no sistema periódico de 

apuração, específico para a comercialização de mercadorias e produtos 

industrializados, conhecido ainda como sistema Débito e Crédito, esta se 

enquadra no conceito também da não cumulatividade, podendo ser aproveitados 

créditos e abatidos dos valores a serem recolhidos desse tributo. A localização 

do produto objeto de compra (insumos) poderá impactar na tomada de créditos 

de ICMS, assim como a destinação da venda dos produtos, na alíquota das 

saídas. 

Destarte, este tributo possui diversas particularidades, se dentro ou fora 

do estado de São Paulo, o crédito poderá variar e existem ainda especificidades 

na legislação estadual sobre cada produto, procurando atentar ao princípio da 

seletividade em função da essencialidade. 

Logo, a carga tributária de um produto pode variar ainda de acordo com o 

seu NCM22, unidade da federação, regime tributário da empresa e as tomadas 

de créditos e particularidades apresentadas pelo negócio. 

A carga tributária da ração para cães e gatos divulgada pela ABINPET em 

2018, considerando o imposto sobre o preço base da indústria (margem + preço) 

e o total pago pelo consumidor final, foram conforme figura apresentada: 

 

                                            
22 Nomenclatura Comum do Mercosul 
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Figura 9 - Carga tributária da ração para cães e gatos conforme ABINPET 

(2018c) 

 

Fonte: ABINPET. Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. 
Mercado Pet Brasil 2018. 2018c. Disponível em 
http://abinpet.org.br/download/abinpet_folder_2018_d9.pdf. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

Percebe-se que a carga tributária apresentada pela ABINPET não 

demonstra os créditos que podem ser aproveitados e também a possibilidade de 

reduções com ingresso de ações judiciais com favorável possiblidade de êxito 

ao contribuinte, conforme já apresentado anteriormente com relação ao IPI e 

também a possibilidade de redução com a exclusão do ICMS da base de cálculo 

do PIS e da COFINS com a argumentação da inconstitucionalidade com a prática 

da bitributação, onde esses tributos incidem sobre uma mesma base de cálculo. 

Ademais, os valores de carga tributária apresentados pela ABINPET 

estão restritos apenas à incidência dos tributos indiretos estaduais e federais, 

faltando aqueles incidentes diretamente sobre a renda gerada. 

 Porém, cabe ressaltar que o tipo de venda e o canal de distribuição pode 

fazer variar significativamente a tributação final do produto que chega ao 

consumidor final e, consequentemente, terá um impacto direto no preço, no 

volume de venda e na margem de lucro. 

Para analisar o “peso” dos tributos indiretos é preciso analisar toda a 

cadeia produtiva. Sendo assim, neste estudo, fez-se um recorte com vistas a 

analisar a carga tributária real e o peso dos tributos em cada fase da cadeia 

produtiva, ou seja, como os tributos indiretos interferem no custo de produção e 

na comercialização dos produtos, prioritariamente.  

Isso ocorre quando o consumidor compra um pacote de ração em 

estabelecimento comercial e no cupom fiscal vem demonstrada a carga 
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tributária, o que é obrigatório por lei. Todavia, há de se pensar se esta 

demonstração de carga tributária está correta, se este é o valor de tributos que 

o consumidor está pagando.  

Neste caso, o consumidor simplesmente aceita o cupom com a carga 

tributária do produto demonstrada, porém não possui a certeza de que realmente 

está correto o montante de tributos que está pagando. O conhecimento da 

tributação dos produtos, devido também a sua complexidade de apuração, não 

chega à maioria dos consumidores finais, que compram determinados produtos 

sem conhecer a sua carga tributária efetiva, visto que nos cupons fiscais está 

demonstrada a carga tributária apenas do estabelecimento comercial que 

vendeu o produto e não a carga tributária total daquele produto comprado. 

Nessa perspectiva, optou-se por analisar os principais elos da cadeia 

produtiva que influenciam na carga tributária, a saber:  

1. Industrialização; 

2. Distribuição; 

3. Varejista. 

As empresas de alimentação animal podem ser divididas em dois grupos: 

aquelas que fabricam rações para ofertar ao mercado e aquelas que destinam o 

produto para o seu próprio consumo, como é o caso de produtores de aves e 

suínos, que utilizam o sistema de integração vertical, produzindo e fornecendo 

ração como um insumo para outra atividade principal.  

A análise desenvolvida se concentra no grupo das empresas que 

destinam a produção ao mercado, pois no mercado pet não é comum a produção 

industrial de ração para a criação própria de animais de estimação. 

Destarte, o PIS e a COFINS têm um sistema de apuração altamente 

complexo, com suas bases previstas nas leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, que 

instituíram a não cumulatividade, o que fez majorarem suas alíquotas para 1,65% 

e 7,60, respectivamente. Não obstante, em compensação, na mesma lei, libera-

se o aproveitamento de créditos ao longo da cadeia produtiva, ou seja, na 

aquisição se aproveitam créditos e nas vendas se tributam os débitos; logo, na 

apuração, recolhe-se a diferença entre créditos e débitos.  

Entretanto, cabe a menção específica para o aproveitamento de créditos 

de PIS e da COFINS calculados sobre insumos de origem animal, nesta 

modalidade, temos tanto pessoas jurídicas (empresas e/ou cooperativas), como 

pessoas físicas (produtores), que vendem a produção para a indútria, sendo que, 
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no caso de pessoa física (produtor) o crédito é aproveitado com base reduzida 

de 60% e no caso de pessoas jurídicas a crédito é aproveitado com a base cheia 

100%, conforme  Art. 08 da Lei n° 10.925/200423, a saber: 

 
Art. 8º As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam 
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 
2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, 
e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto 
os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação 
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, 
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 
3º das Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de 
cooperado pessoa física. 

 

Então, seria justo considerar, na apuração da carga tributária que será 

apresentada, a diferença entre o crédito e o débito da apuração, ou seja, o valor 

de recolhimento efetivo do tributo. Vale lembrar que nas demonstrações de 

resultado de exercício e demonstrações publicadas (no caso das S/A), os 

créditos aproveitados na aquisição de insumos e serviços para a produção não 

são demonstrados, mas estão reduzindo os custos dos produtos e são 

compensados antes do recolhimento dos tributos não cumulativos indiretos. 

Nessas demonstrações, esses tributos são apresentados na sua totalidade de 

incidência sobre as saídas, sem o abatimento dos créditos. 

Como visto, no caso hipotético proposto considerou-se uma empresa 

enquadrada no Lucro Real, na obrigatoriedade da tributação não cumulativa do 

PIS e da COFINS. Destarte, os distribuidores e pet shops, geralmente, 

enquadram-se no Lucro Presumido e no regime de PIS e COFINS cumulativo, 

pois são empresas com faturamento menor, algumas ainda são microempresas 

e empresas de pequeno porte, salvo as grandes redes varejistas, cujos 

faturamentos ultrapassam o limite da legislação do Lucro Presumido, em cujo 

caso, a tributação dos tributos diretos dependerá da base de lucro auferido. 

No desenvolvimento da pesquisa, foram encontradas discussões e 

controvérsias da legislação específica, com oportunidades de redução da carga 

                                            
23 Tratamento tributário específico, nessa modalidade, temos as pessoas jurídicas, 
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à 
alimentação humana ou animal, classificadas na TIPI. Material comentado no site Portal 
Tributário (2019). Disponível em http://www.portaltributario.com.br/artigos/credito-presumido-pis-
cofins-origem-animal.htm. Acesso em 10 de abril de 2019. 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/cooperativas.htm
http://www.portaltributario.com.br/tributario/tipi.htm
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tributária através do ingresso de ações judiciais. A tese que exclui ICMS da base 

de cálculo do PIS/COFINS tem chamado cada vez mais a atenção dos 

advogados pela possibilidade de honorários bilionários e da segurança trazida 

pela última decisão do STF. Essa decisão torna o cenário favorável aos 

advogados e contribuintes. Isso pode ser facilmente percebido na cronologia dos 

últimos acontecimentos: 

1. O STF julgou a matéria em favor do contribuinte em março de 2017; 

2. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não pleiteou a modulação; 

3. A Receita Federal impediu os contadores de interromper a cobrança 

através da solução de consulta 6012 em 31 de março de 2017; 

4. O acórdão da decisão foi publicado em 2 de outubro de 2017, mas a 

Receita segue cobrando o imposto de forma indevida; 

5. A 1ª Turma do STF reafirmou, no começo de abril, a decisão que fixou 

o Tema 69 de repercussão geral no sentido de que “o ICMS não compõe 

a base de cálculo do PIS e da COFINS". 

 Será mais adiante apresentada e discutida com maior profundidade a 

possibilidade de redução da carga tributária e abatimento das bases para que 

não ocorra a bitributação. Essa possibilidade de abatimento da base de cálculo 

do PIS e da COFINS é especificamente para aquelas empresas que entraram 

com ação judicial e possuem decisão favorável ao contribuinte. 

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos 

termos do voto da relatora, Ministra Cármen Lúcia (Presidente), apreciando o 

tema 69 da repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário 

574.706 PR (STF, 2017)  e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base 

de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS", vencidos os Ministros Edson 

Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.  

Então, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão do julgamento que 

definiu que o ICMS, por não compor faturamento ou receita bruta das empresas, 

deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. No recurso 

extraordinário que tratava do tema, com repercussão geral reconhecida, o STF 

e a maioria da sua corte aprovou que o valor pago de ICMS pela empresa e 

repassado ao consumidor não pode ser considerado faturamento. 

A ração pet é composta dos chamados micronutrientes e macronutrientes, 

esses últimos de origem do agronegócio brasileiro e em maior volume. Dentre 

os macronutrientes, têm-se o milho, a quirela de arroz, a beterraba e a soja; os 
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micronutrientes compreendem os óleos, gorduras, essências, vitaminas, farinha 

de frango etc. Nessa composição de ração, por exemplo, a base é o milho moído 

e o arroz, sendo estes passados por máquinas extrusoras cuja finalidade é a 

compactação e o cozimento na fabricação da ração pet. 

A utilização de intermediários na cadeia de suprimento se justifica por sua 

maior eficiência na colocação dos produtos no mercado, dividindo-se em dois 

grupos: primários (fabricantes, atacadistas, distribuidores e varejistas), que 

participam diretamente assumindo o risco de posse do produto, e os secundários 

(empresas de transporte, armazenagem, processamento de dados e 

prestadores de serviços logísticos), que não assumem o risco da posse do 

produto.  

Existem alguns aspectos inerentes a este processo que devem ser 

destacados. Na tomada de créditos sobre as entradas (compras e aquisições de 

matérias-primas e insumos) nas indústrias, existem muitas discussões jurídicas 

e controversas sobre quais créditos deverão ser aproveitados; como exemplo, 

tomemos o conceito do que é considerado insumo de produção (interpretação 

que cabe ao contribuinte), principalmente para o PIS e a COFINS, o qual deixa 

margens para interpretações diferentes quando apresentado pela legislação 

fiscal.  

Com relação ao IPI, muita discussão sobre a classificação e a tributação 

circunda o enquadramento do produto. Já com relação ao ICMS destaca a 

grande diversidade de tributação nos diferentes estados, com benefícios e 

incentivos distintos e variados, conforme a região, produto e a empresa. E, ainda, 

as discussões sobre a cumulatividade e não cumulatividade desses tributos, 

assim como a bitributação, a base de cálculo e agora, mais recentemente, o 

avanço da utilização da substituição tributária e a incidência monofásica, 

buscando tributar apenas o valor agregado, evitando a evasão e facilitando a 

fiscalização. 

Especificamente, no que diz respeito ao ICMS próprio considerado na 

venda dentro do estado de São Paulo, a alíquota é de 18%; fora do estado, pode 

ser reduzida a 7% ou 12%, e com relação à tributação do IPI, com base no 

entendimento defendido pela Receita Federal, estes produtos serão tributados 

em mais 10%.  

Quando a indústria vende para o distribuidor, incide o ICMS de 

substituição tributária e o distribuidor não irá recolher o ICMS, pois a indústria já 
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recolhe por toda a cadeia produtiva (se vale o conceito de substituto tributário). 

Com relação aos possíveis créditos das indústrias para abater os débitos dos 

tributos, temos vários créditos permitidos e possíveis de aproveitamento, 

especialmente em se tratando de não cumulatividade para a indústria.  

O distribuidor não pode aproveitar os créditos da aquisição desses 

produtos, pois a indústria é substituta tributária do ICMS e como geralmente está 

enquadrado no Lucro Presumido, está enquadrado também na cumulatividade 

do PIS e da COFINS. É mais fácil o cálculo da tributação do distribuidor, sem 

aproveitar créditos de entradas. 

O cálculo da carga tributária do produto é mais complexo para a indústria 

pet food, considerando um grande desafio apurar a carga tributária que o 

consumidor irá pagar ao comprar a ração. Não se pode deixar de levar em 

consideração que, no transporte do produto também irão incidir tributos, porém 

geralmente pelo frete é cobrado um valor fechado e a indústria, quando vende 

CIF, aproveita os créditos do frete (12% de ICMS, no território paulista, e 9,25% 

do PIS e da COFINS); quando o frete é FOB, a minoria, é por conta dos clientes 

pagar o frete e se perdem os créditos.  

A Receita Federal adota o entendimento de que insumos, para fins da não 

cumulatividade do PIS e da COFINS, seriam apenas os bens e serviços 

empregados diretamente na produção e fabricação de produtos destinados à 

venda e/ou na prestação de serviços, na mesma linha com o conceito de 

aproveitamento de créditos aplicado para o IPI e ao ICMS. 

O mercado pet é um dos setores da economia que menos sentiram a 

recessão do país, além de manter um ritmo de investimentos em seus diversos 

segmentos, mesmo com uma alta carga tributária incidente nos seus produtos 

comercializados, como será demonstrado adiante. 

Todavia, a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

aumentou significativamente, com a publicação do Decreto 8.950, de 29 de 

dezembro de 2016, que instituiu uma nova tabela do IPI e delimitou o 

enquadramento das rações para pets. 

As operações com produtos industrializados constantes do Capítulo 23 da 

Tabela do IPI referem-se à produção de alimentos para cães e gatos. A norma 

sofreu importante inovação pelo Decreto 8.950/2016, ao prescrever 

especificamente a incidência do imposto sobre os chamados alimentos 
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compostos completos, com base na alíquota de 10%, o que não existia no 

Decreto 7.660/2011, que até então tratava da matéria. 

Vê-se que a ponderação sobre a matéria pende para o aumento da 

arrecadação tributária e não para os benefícios que o setor pode gerar para a 

economia do país e para a sociedade.  

 

5.3 ICMS na venda direta ao consumidor final pela indústria 

 

 O regime de substituição tributária do ICMS (ICMS-ST) foi concebido pela 

legislação com a finalidade de facilitar o controle da arrecadação, centralizando 

o recolhimento do imposto em uma fase da cadeia de circulação da mercadoria. 

Na legislação do ICMS, essa técnica de arrecadação é inicialmente prevista no 

artigo 6º, §1º, da Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1991):  

 

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto 
incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam 
antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor 
decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas 
operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. 
(BRASIL, 1991) 

 

 No caso da substituição tributária “para frente”, o contribuinte eleito 

(substituto) antecipa o recolhimento do ICMS que seria devido em operações 

comerciais subsequentes, até a chegada da mercadoria ao consumidor final.  

 Determinar se o adquirente é o “consumidor final” é um fato relevante para 

a verificação ou não da incidência do ICMS-ST, pois, conforme apontamos, a 

lógica de existência desse regime de arrecadação é a da antecipação do imposto 

que seria pago em operações subsequentes à realizada pelo substituto tributário.  

 Sendo assim, caso não exista a perspectiva de ocorrência de operações 

subsequentes à inicial, também não haverá que se falar em ICMS-ST; a contrario 

sensu, havendo sujeição do produto ao regime de substituição tributária e, 

conjuntamente, a previsão de que a mercadoria será objeto de circulações 

posteriores, então se estará diante de um cenário em que, a princípio, haverá a 

incidência do ICMS-ST. 

 Embora as respostas às consultas da SEFAZ-SP tenham efeito vinculante 

apenas para as partes integrantes do processo de consulta, as soluções 

propostas são poderosas fontes argumentativas que podem embasar o 
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entendimento tanto de contribuintes como, também, dos agentes fiscais e órgãos 

julgadores e, por isso, normalmente são seguidas.  

 No que diz respeito à questão do ICMS-ST na venda ao consumidor final, 

a jurisprudência iterativa da SEFAZ-SP é no sentido da não incidência do tributo, 

inclusive nos casos em que a operação a varejo se dá diretamente com o 

estabelecimento industrial, conforme podemos identificar no trecho extraído da 

Resposta à Consulta nº 80/2013:  

 

Registre-se, preliminarmente, que não há que se falar em substituição 
tributária do ICMS na hipótese de venda de mercadoria diretamente 
por estabelecimento responsável pela retenção antecipada do imposto 
para consumidor final, uma vez que não haverá ocorrência de 
operação subsequente.  
Feita essa observação inicial, pode-se esclarecer que não há 
impedimento legal, pertinente às regras do ICMS, quanto à venda a 
varejo por estabelecimento industrial, desde que sejam observados 
todos os requisitos da legislação pertinente.  (SEFAZ-SP, 2013b)  

 
 

 A circulação, diga-se de passagem, não se limita à comercialização da 

mercadoria em sua “forma original” (revenda), mas também ocorre nos casos em 

que ela é submetida a algum processo de transformação/integração, dando 

origem a uma nova mercadoria, para depois ser alienada a um novo adquirente.  

 Contudo, por expressa determinação da legislação dos Estados — exceto 

nas hipóteses em que a lei fizer determinação em sentido contrário — o ICMS-

ST não incide, dentre outras hipóteses, no caso em que a mercadoria adquirida 

se destinar à integração ou consumo em processo de industrialização, conforme 

verificamos no artigo 264, I, do RICMS/SP:  

 

Art. 264. Salvo disposição em contrário, não se inclui na sujeição 
passiva por substituição, subordinando-se às normas comuns da 
legislação, a saída, promovida por estabelecimento responsável pela 
retenção do imposto, de mercadoria destinada a (Lei nº 6.374/1989, 
art. 66-F, I, na redação da Lei nº 9.176/1995, art. 3º, e Convênio ICMS 
nº 81/1993, cláusula quinta):  

 

O cenário que contempla a não ocorrência da circulação da mercadoria é 

aquele em que o adquirente, pessoa física ou jurídica — neste caso, inclusive se 

for “contribuinte do ICMS” — emprega a mercadoria para o seu uso e consumo, 

ou se enquadra em alguma das hipóteses do artigo 264, do RICMS/SP: 

 

II - estabelecimento paulista, quando a operação subsequente estiver 
amparada por isenção ou não incidência; (Redação dada ao inciso pelo 
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Decreto nº 52.104, de 29 de agosto de 2007, DOE-SP de 30 de agosto 
de 2007)  
III - outro estabelecimento do mesmo titular, desde que não varejista;  
IV - outro estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por 
sujeição passiva por substituição, em relação à mesma mercadoria ou 
a outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição;  
V - estabelecimento situado em outro Estado.  
VI - estabelecimento ao qual for atribuída, por regime especial, a 
condição de sujeito passivo por substituição tributária. (Inciso 
acrescentado pelo Decreto nº 59.089, de 15 de abril de 2013, DOE-SP 
de 16 de abril de 2013)  

 

  Tais delimitações conceituais de “consumidor final” também foram 

estabelecidas na Resposta à Consulta nº 1.090/2012, elaborada pela Secretaria 

da Fazenda do estado de São Paulo (SEFAZ-SP), conforme podemos verificar 

no trecho abaixo transcrito:  

 

No âmbito da legislação do ICMS, entende-se por consumidor final 
aquele que adquire mercadoria para seu próprio uso ou consumo, 
podendo ser pessoa física ou jurídica, ainda que seja contribuinte do 
ICMS. Em outras palavras, basta que a mercadoria não se destine a 
uma posterior operação de industrialização ou comercialização, para 
ser considerada adquirida pelo consumidor final. (SEFAZ-SP, 2013a) 
 
 

 Na legislação do Ede São Paulo, não existe qualquer previsão sobre 

requisitos a serem cumpridos para que o alienante possa comprovar, em 

eventual fiscalização, que o adquirente foi o consumidor final da mercadoria 

alienada.  

 Desta forma, a recomendação é a de que o adquirente faça uma 

declaração nesse sentido, apontando a finalidade específica da aquisição, e 

indicando, nesse mesmo documento, o número da nota fiscal sobre a qual essa 

declaração é aplicável.  

 Aliás, é este o entendimento verificado nas decisões proferidas pela 

SEFAZ-SP em seus processos de consulta. 

 Embora a legislação tributária não disponha sobre nenhum documento a 

ser fornecido pelo adquirente de mercadorias ao respectivo fornecedor, para fins 

de não aplicação da substituição tributária (artigo 264 do RICMS/2000), 

recomenda-se que a declaração nesse sentido seja a ele entregue para embasar 

a não retenção do imposto, conforme Resposta à Consulta nº 1.090/2012, 

publicada em 8 de janeiro de 2013, SEFAZ-SP. 

 Feita essa observação inicial, pode-se esclarecer que não há 

impedimento legal, pertinente às regras do ICMS, quanto à venda a varejo por 
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estabelecimento industrial, desde que sejam observados todos os requisitos da 

legislação pertinente.   

No entanto, o estabelecimento deverá manter os instrumentos probatórios 

que lhe forem adequados para comprovar a natureza da operação ("venda direta 

para consumidor final") no caso de uma eventual fiscalização, podendo exigir 

uma declaração firmada do estabelecimento adquirente, em que conste 

expressamente para qual finalidade o produto adquirido deverá ser utilizado, 

bem como deverá consignar o número da correspondente nota fiscal nessa 

declaração, conforme Resposta à Consulta nº 80/2013, publicada em 25 de abril 

de 2013, pela SEFAZ-SP. 

 Contudo, se eventual fiscalização constatar que a mercadoria foi circulada 

pelo adquirente, o fato de existir uma declaração em sentido contrário não 

impedirá que o agente fiscal exija do “substituto tributário” o ICMS-ST, pois, 

nessa situação, a hipótese de incidência do tributo terá se verificado.  

 A única vantagem que a declaração representará, nesses casos, é a 

possibilidade de responsabilização solidária do adquirente pelo recolhimento do 

ICMS no Estado de São Paulo, nos termos do artigo 11, incisos XI e XII, do 

RICMS/SP. Aliás, foi assim que já decidiu a SEFAZ-SP na Resposta à Consulta 

nº 1.014/2009:  

 

 Apenas a eventual falsidade na declaração prestada pode 
acarretar ao declarante, se os produtos vierem a ser objeto de 
comercialização subsequente, a atribuição de responsabilidade 
referida no artigo 11, incisos XI e XII, do RICMS/2000, observado o 
disposto no § 4º do artigo 264 do RICMS/2000, sem prejuízo das 
sanções previstas nas normas do direito aplicável: 
"Artigo 11 - São responsáveis pelo pagamento do imposto devido (Lei 
6.374/89, arts. 8º, inciso XXV e § 14, e 9º, os dois primeiros na redação 
da Lei 10.619/00, art. 2º, I, e o último com alteração da Lei 10.619/00, 
art. 1º, VI):  
(...)  
XI - solidariamente, as pessoas que tiverem interesse comum na 
situação que tiver dado origem à obrigação principal;  
XII - solidariamente, todo aquele que efetivamente concorrer para a 
sonegação do imposto".  
(SEFAZ-SP, 2010)  

 

 Há casos em que o adquirente, dentro de seu próprio objeto social, tanto 

pode utilizar a mercadoria adquirida para o seu próprio uso e consumo (ou 

integração ao imobilizado) como, também, para revendê-la.  



129 
 
 Este seria o caso, por exemplo, de uma clínica veterinária que utiliza a 

ração adquirida tanto para a alimentação dos animais que se encontram sob 

seus cuidados como também, para revenda aos seus clientes. 

 Nesses casos, ou seja, quando não houver a possibilidade de delimitar o 

que será destinado à circulação e ao consumo final, o entendimento fazendário 

é pela incidência do ICMS-ST sobre a integralidade das mercadorias vendidas.  

 Posteriormente, a empresa adquirente, em relação às mercadorias que 

tiverem sido utilizadas para o seu uso e consumo, poderá realizar o pedido de 

restituição à Fazenda Estadual, conforme autoriza o artigo 272 do RICMS/SP e 

a Decisão Normativa CAT 14/2009:  

 

Art. 272. O contribuinte que receber, com imposto retido, mercadoria 
não destinada a comercialização subsequente, aproveitará o crédito 
fiscal, quando admitido, calculando-o mediante aplicação da alíquota 
interna sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria 
do remetente, caso estivesse submetida ao regime comum de 
tributação (Lei nº 6.374/1989, art. 36, com alteração da Lei nº 
9.359/1996 , art. 2º, I).  
1. Tratando-se de operações internas sujeitas ao regime jurídico da 
substituição tributária, quando um estabelecimento atacadista ou 
varejista que recebeu mercadorias com o imposto retido 
antecipadamente (substituído) der saída dessa mercadoria com 
destino a estabelecimento de fabricante localizado neste Estado, 
aplica-se o seguinte:  
a) na hipótese de a base de cálculo do imposto devido por substituição 
tributária ter sido fixada nos termos do artigo 40-A do Regulamento do 
ICMS - RICMS/2000, abaixo transcrito, o estabelecimento substituído 
(remetente da mercadoria para o estabelecimento fabricante) poderá 
ressarcir-se do imposto correspondente à diferença entre o valor que 
serviu de base de cálculo para a retenção antecipada e o valor da 
operação de saída efetivamente praticada, conforme previsto no artigo 
269, I, também do RICMS/2000:  
“Artigo 40-A - No caso de sujeição passiva por substituição com 
retenção antecipada do imposto, a base de cálculo será o preço final a 
consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade 
competente.”; (COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
2009) 

 

Conforme os tópicos acima, é consentâneo que o ICMS-ST não incide nas 

vendas realizadas ao consumidor final, inclusive se forem realizadas por 

estabelecimentos industriais (RC nº 80/2013).  

 Desta forma, o fato de o adquirente ser pessoa jurídica inscrita no 

cadastro estadual de contribuintes não implica, necessariamente, a incidência 

do ICMS-ST (RC nº 1.090/2012). 
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 É necessário, nesses casos, que a indústria requeira ao seu cliente uma 

declaração detalhada, apontando a finalidade da aquisição e detalhando 

minuciosamente o que foi adquirido (RC nº 80/2013).  

 Entretanto, caso a promessa seja descumprida e o adquirente faça a 

circulação da mercadoria, tal declaração não deverá ser exigida, e 

eventualmente a indústria será cobrada pelo ICMS-ST não recolhido (nesses 

casos, o adquirente responderá solidariamente – RC nº 1.014/2009).  
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6 CONCLUSÃO 

 

A cadeia produtiva do setor pet vem se desenvolvendo de forma crescente 

ao longo dos últimos anos, apresentando significativos volumes de produção e 

faturamento. O segmento pet food acompanha esse crescimento, mostrando-se 

resiliente e promissor, mantendo taxas significativas de crescimento. 

O segmento pet food se apresenta com uma vasta linha de produtos de 

alta qualidade nutricional para acompanhar as demandas crescentes do seu 

mercado consumidor. O afeto dos tutores destes animais de estimação é 

traduzido também no momento da compra do alimento. Este mercado está 

alinhado às mudanças sociais da vida moderna. 

A tributação da ração para cães e gatos ainda precisa ser bastante 

debatida, no contexto das mudanças sociais e benefícios que esses animais 

podem trazer para a vida moderna. A ração ainda apresenta elevada carga 

tributária quando comparada a outros produtos e à média nacional. 

Ao analisar a tabela do IPI, pode-se perceber que o legislador 

particularizou a tributação à alíquota de 10% incidindo exclusivamente na ração 

para cães e gatos. Ora, esse tratamento diferenciado para a ração para cães e 

gatos, já que o mesmo não ocorre na tributação da ração de outros animais de 

estimação, como por exemplo, a ração para o coelho, aves e peixes; que são 

beneficiadas pela alíquota 0% de IPI, considerados na tabela do IPI alimentos 

compostos completos destinados a fornecer ao animal a totalidade dos alimentos 

nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada ou 

ainda podendo ser enquadrada como “Outros”, ambos com alíquota zero de IPI. 

Percebe-se o apelo arrecadatório do fisco ao particularizar as rações para 

cães e gatos. Ao que parece, como o mercado de ração para cães e gatos vem 

crescendo, com significativos volumes de vendas, o fisco não quer perder a 

oportunidade de arrecadação, não abrindo o debate para esta matéria. Então, 

cabe questionar a União por parte do contribuinte acerca da tributação elevada 

da ração para cães e gatos, principalmente com relação àqueles tributos com 

princípio da seletividade em função da essencialidade. 

Cabe mencionar que na legislação do PIS e da COFINS, assim como na 

do ICMS, também é percebida a intenção do fisco em particularizar a tributação 

da ração para cães e gatos, que não goza de benefícios fiscais de suspensão, 
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redução de base ou alíquota, como ocorre com as rações destinadas a outros 

animais. 

A comparação da tributação da ração para cães e gatos com a tributação 

da ração para animais destinados à produção e alimentação humana não se 

fundamenta, por apresentarem cadeias produtivas diferentes e uma sistemática 

de tributação distinta. 

A simples comparação da tributação da ração para cães e gatos no Brasil 

com a tributação da ração para cães e gatos de outros países também não se 

sustenta, pois os sistemas tributários muitas vezes são distintos, ou seja, 

organizados de forma diferenciada, podendo ter maior peso na renda do que no 

consumo de bens e serviços, por exemplo. Percebe-se que o sistema tributário 

nacional precisa evoluir, uma vez que penaliza a população menos favorecida 

com uma tributação maior incidente sobre bens e serviços. 

O planejamento tributário é um processo estratégico para as empresas 

atualmente, notadamente para as do segmento de pet food, que possuem uma 

elevada carga tributária se comparada com a média nacional de carga tributária 

em relação ao percentual do PIB brasileiro.  

Para a elaboração de um planejamento eficiente, deve se ter profissionais 

especializados, profundos conhecedores da legislação tributária e também o 

envolvimento de todas as áreas da empresa.  

O planejamento tributário possui grande impacto nas áreas de supply 

chain, finanças e comerciais. A definição de fornecedores, assim como 

estratégias de localização de centros de distribuição e o percurso da ração, 

podem representar diferencial tributário estratégico. 

A carga tributária de empresas com a mesma atividade pode variar 

conforme o planejamento tributário definido e particularidades específicas da 

organização empresarial. Decisões tomadas quanto às opções tributárias irão 

impactar diretamente na carga tributária final do produto vendido, principalmente 

com relação à tomada de créditos nos tributos indiretos e não cumulativos. 

A utilização do planejamento tributário no segmento de pet food possui 

relevância para que se consiga reduzir os custos tributários e minimizar riscos 

de contingências, aumentando positivamente as margens de lucro. A área 

contábil tributária mostrou-se fundamental na gestão empresarial desde a 

constituição da empresa e durante sua evolução, sendo de cunho estratégico as 

definições da área tributária, pois podem colocar determinada empresa em 
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condições de vantagens competitivas. A análise dos regimes tributários, opções 

de tributação e tomadas de créditos influenciam na carga tributária final do 

produto, podendo reduzir a margem de lucro. 

Demonstrou-se, por meio de caso hipotético, o quanto a carga tributária 

afeta as margens de lucro empresarial e quanto representam atualmente na 

análise da demonstração de resultado do exercício das empresas deste 

segmento. As análises das demonstrações contábeis e financeiras são 

importantes ferramentas para avaliar a influência da tributação nas margens de 

lucro. 

A carga tributária da ração para cães e gatos encontrada na simulação e 

calculada com base na legislação vigente quando o produto adquirido pelo 

consumidor final foi de 41,86% de tributos pagos no preço do pacote de ração. 

Se comparada à carga tributária média nacional, que em 2016 foi de 32,38% do 

PIB, nota-se que a tributação da ração pet está 9,48 p.p. maior que a média 

nacional, ou seja, a ração pet está sendo mais tributada do que diversos outros 

produtos comercializados no mercado nacional. 

 Os posicionamentos levantados e as discussões das entidades de 

representação, como ABINPET, com relação à carga tributária da ração, são 

fundamentais para que o governo reconheça a importância deste setor para a 

economia nacional e os benefícios trazidos para a população de modo geral. 

Vale destacar ainda que estratégias de planejamento tributário, quando 

atuando em conjunto com as demais áreas da empresa, principalmente com a 

área de supply chain, podem trazer expressivas vantagens monetárias para as 

empresas e reduzir o ônus tributário do contribuinte.  

O estudo e identificação de lacunas da legislação tributária com 

entendimentos controversos da Receita Federal podem ser traduzidos em 

medidas judiciais, como oportunidades de redução do ônus tributário e correção 

de desequilíbrios fiscais aos contribuintes. 
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ANEXO A 
 

Alíquota e Partilha do Simples Nacional – Comércio 
 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) 
Alíquota 
nominal 

Valor a deduzir 
(em R$) 

1ª faixa Até 180.000,00 4,00% - 

2ª faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00 

3ª faixa De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 13.860,00 

4ª faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 22.500,00 

5ª faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 87.300,00 

6ª faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,01 19,00% 378.000,00 

 

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos 

IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS (*) 

1ª faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00% 

2ª faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00% 

3ª faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50% 

4ª faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50% 

5ª faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50% 

6ª faixa 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% - 

 

 
(*) Com relação ao ICMS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 
5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite, o percentual efetivo 

desse imposto será calculado conforme segue: 
 

{[(RBT12 x 14,30%) – R$ 87.300,00]/RBT12} x 33,5% 
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