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1. INTRODUÇÃO 

 

A atividade econômica, seja ela urbana ou rural, possui uma série de 

riscos a si inerentes. Seja em virtude de equívocos na gestão, de impasses 

da atividade ou simplesmente por adversidades relacionadas à economia 

local, não raro novos empreendimentos, antes promissores, acumulam 

dívidas vultosas para os seus idealizadores. 

Foi justamente como forma de incentivar à livre iniciativa, atualmente 

consagrada como fundamento essencial da República Brasileira (art. 1º, IV, 

da Constituição Federal), que surgiu a figura da personalidade jurídica. 

Conforme anota Rubens Requião, com a criação de uma sociedade 

empresária, há “um novo ser, estranho à individualidade das pessoas que 

participam de sua constituição, dominando um patrimônio próprio, possuidor 

de órgãos de deliberação e execução que ditam e fazem cumprir a sua 

vontade”2. 

Dessa forma, a pessoa física destaca parcela de seu patrimônio para 

constituir uma atividade empresária, protegendo-se, em maior ou menor grau 

– a depender da espécie societária – de eventuais dívidas oriundas do 

empreendimento. 

O tema é extremamente conhecido dos operadores do direito e do 

empresariado em geral, sendo regra – com poucas exceções – a criação de 

sociedades no exercício da atividade econômica organizada, com o fim último 

de proteção patrimonial. 

Todavia, quando o assunto é o agronegócio, as opiniões divergem. É 

até comum, entre os advogados e contadores da área, a indicação de 
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manutenção da atividade na pessoa física, independentemente dos riscos 

inerentes a qualquer empreendimento que vincule dívidas e obrigações 

diretamente na pessoa do empresário rural. 

O motivo, como não poderia deixar de ser, é de ordem financeira: uma 

prometida redução na carga tributária. A economia permitiria ao agricultor, 

consequentemente, financiar as novas lavouras e plantações com uma 

proporção maior de capital próprio, diminuindo o comprometimento com o 

capital de terceiros, como os empréstimos bancários. 

O presente ensaio busca, de forma breve e não exaustiva, verificar se 

os benefícios efetivamente existem e quais seriam eles, focando 

especialmente nos tributos incidentes sobre a renda e o faturamento. 

Destaque-se, ainda, que as conclusões aqui alcançadas não são auto 

aplicáveis. A escolha do melhor regime depende de uma análise minuciosa 

da atividade concreta exercida, bem como da avaliação de questões 

sucessórias e operacionais específicas de cada caso e não trabalhadas nas 

linhas seguintes. 

 

2.    TRIBUTAÇÃO NO AGRONEGÓCIO 

 

Inicialmente, importante alertar que a análise em questão possui 

enfoque nos tributos federais sobre a renda e o faturamento, razão pela qual 

não será abordado o regime de apuração do Simples Nacional. Como este 

inclui benefícios relacionados aos demais tributos de competências estadual 

e municipal, eventual comparação exigiria a análise também das exações 

individualmente consideradas, o que ampliaria indevidamente o objetivo 

inicialmente traçado.  

 

2.1. A pessoa física na atividade rural 

 

Iniciando o tema pelas pessoas físicas, uma das principais diferenças 

em contraposição à carga fiscal das jurídicas consiste na ausência de 

sujeição passiva nas contribuições incidentes sobre o lucro e o faturamento, 

quais sejam, PIS, Cofins e CSLL. Em outras palavras, elas não são atingidas 

pela incidência tributária das mencionados exações. 



Nesse contexto, teríamos a tributação exclusiva via Imposto de Renda 

da atividade rural, tendo o Decreto n.º 9.580/2018 (novo Regulamento do IR) 

separado uma sessão inteira para a sua disciplina. 

De início, o art. 50 do diploma reputa como tributáveis “os resultados 

positivos” provenientes do exercício da operação, os quais deverão ser 

apurados no encontro das receitas, despesas de custeio, investimentos e 

demais valores que integrem a atividade, nos termos no art. 53 do RIR/2018, 

mediante a escrituração de livro-caixa – com a exceção daqueles que tenham 

auferido receitas anuais de até 56 mil reais. 

Sendo assim, há uma espécie de regime do lucro real da pessoa 

física, no qual se permite a dedução dos custos e dos investimentos 

“necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte 

produtora relacionados com a natureza da atividade exercida” (art. 55. § 1º, 

do Decreto 9.580/2018), inclusive no que se refere a “estradas que facilitem o 

acesso” e a construção de prédios ou galpões para “atividades recreativas, 

educacionais e de saúde”. 

O art. 58, por sua vez, traz outra importante vantagem, normalmente 

concedida somente aos regimes tributários das pessoas jurídicas: a 

possibilidade de compensar o resultado positivo atual com os prejuízos 

apurados em exercícios anteriores. 

Da mesma forma que ocorre nas sociedades, há também a 

possibilidade de recolhimento do imposto com base no resultado presumido, 

que possui a proporção de 20% da receita bruta do ano-calendário. Como 

ressalvas, o artigo 63 do RIR/2018 estabelece a impossibilidade da 

compensação mencionada no parágrafo anterior, bem como a vedação ao 

uso deste regime por residente do exterior. 

Por fim, as alíquotas aplicáveis estão dispostas na Lei n. 

11.482/2007, sendo compostas por uma série progressiva já amplamente 

conhecida, variando de 7,5% e subindo rapidamente para 15, 22,5 e 27,5%.  

 

2.2. A pessoa jurídica na atividade rural 

 



No que se refere às pessoas jurídicas, têm-se duas situações 

essencialmente diversas. Enquanto nos regimes do IRPJ e CSLL o produtor 

rural não possui vantagens especiais pela sua condição, no PIS e na Cofins o 

legislador buscou beneficiar amplamente os contribuintes do campo. 

Quanto ao imposto de renda, portanto, permanecem os regimes 

regulares do lucro real, do lucro presumido e do arbitrado (aqui tratados 

apenas os dois primeiros), sendo que a escolha afetará diretamente a forma 

de apuração do PIS e da Cofins, seja no não cumulativo (lucro real) ou 

cumulativo (presumido). 

 

2.2.1.  O lucro real e o regime não cumulativo do PIS/Cofins 

 

O lucro real, disciplinado a partir do artigo 257 do Regulamento do 

Imposto de Renda de 2018, consiste no lucro líquido do período “ajustado 

pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas” pela 

lei fiscal (art. 258). Os componentes do lucro líquido, por sua vez, são o lucro 

operacional (relacionado à atividade), as demais receitas e despesas (não 

propriamente relacionadas ao exercício rural) e as participações. 

Dessa forma, tem-se regime extremamente similar ao já comentado 

lucro real da pessoa física. As principais diferenças consistem nas hipóteses 

de obrigatoriedade de apuração (art. 257 do RIR); possibilidade de 

depreciação, exaustão e amortização do ativo imobilizado; as adições e 

exclusões prescritas nos artigos 260 e 261 do Decreto; e a possibilidade de 

compensação somente na ordem de 30% do lucro líquido apurado (art. 261, 

III). 

Sobre a base de cálculo apurada, aplicam-se as alíquotas de 15% 

relacionada ao IRPJ e 10% referente ao adicional para as parcelas do lucro 

que excederem 20 mil reais mensais. A CSLL, por sua vez, possui a mesma 

base de cálculo referente ao regime do IR escolhido, acrescendo-se a 

alíquota de 9% no cálculo da carga tributária. 

A escolha pelo lucro real também acarreta a apuração do PIS e da 

Cofins no regime não cumulativo, método de apuração que opera em sistema 

de débitos (total de receitas, independente de denominação contábil) e 



créditos (insumos essenciais para a atividade econômica), os quais são 

compensados para a verificação da base de cálculo. 

Diferentemente do IRPJ, as contribuições ora analisadas possuem 

diversos benefícios aos contribuintes produtores rurais, sobretudo com as 

concessões de créditos ordinários, créditos presumidos – quando o produtor 

de quem as PJs adquirem o insumo não é contribuinte –, alíquotas zero, 

suspensão de incidência e isenções. 

Nesse caminho, o art. 1º da Lei n.º 10.925/2004 prevê alíquota zero 

para uma série de produtos de origem rural, como adubos, sementes, leite 

fluído, diversos tipos de queijos, carnes em geral, dentre outros. Os arts. 8º e 

15, da mesma forma, permitem importantes hipóteses de dedução da base 

de cálculo para empresas que atuam com produtos de origem animal ou 

vegetal; bem como que adquiram os insumos de pessoas físicas não 

contribuintes (crédito presumido).  

No regime da não cumulatividade, por fim, as alíquotas são de 1,65% 

para o PIS e 7,6% para a Cofins. 

 

2.2.2. O lucro presumido e o regime cumulativo do PIS/Cofins 

 

Como alternativa – desde que não tenham auferido mais que 78 

milhões de reais anuais, quando o lucro real é obrigação –, as sociedades 

podem optar pelo regime de apuração do lucro presumido, no qual 

desaparecem as possibilidades de compensação entre receitas e despesas, 

e entram em cena as presunções fiscais de lucro sobre o faturamento obtido. 

A receita bruta, neste caso, será composta pelo produto da venda de 

bens nas operações de contra própria, pelo preço dos serviços prestados e 

pelo resultado auferido nas operações em conta alheia (art. 26 da IN/RFB n.º 

1.700/2017). 

Sobre o resultado apurado acima, o fisco realiza uma espécie de 

presunção do lucro da empresa com base em sua atividade, sendo a rural 

fixada na regra de 8% (art. 15 da Lei n.º 9.249/95). Somente após é que 

incidem as alíquotas do IRPJ e CSLL, que permanecem as mesmas do 

regime do lucro real: 15%, acrescida de 10% sobre a base que exceder a 20 

mil reais mensais; e 9% da contribuição sobre o lucro. 



Como consequência direta desta escolha, o PIS e a Cofins devem ser 

apurados com base na cumulatividade. Ao invés de permitir o sistema de 

créditos mencionados no item anterior, a base de cálculo é composta 

somente pelo faturamento e, em contrapartida, as alíquotas diminuem para 

0,65% para o PIS e 3% para a Cofins. 

 

2.3. Breve comparação 

 

Da análise dos pontos acima destacados é que surge, em uma análise 

superficial, a tão disseminada ideia dos benefícios da utilização da pessoa 

física na atividade rural. Vide-se, em forma de tabela, uma simples 

comparação: 

 

 

Sendo assim, como forma superficial de demonstrar as diferentes 

cargas tributárias – lembrando que há diferentes bases de cálculo para cada 

tributo e regimes mencionados – a tabela acima demonstra, genericamente, o 

motivo da recomendação usualmente fornecida por profissionais das áreas 

contábil e jurídica. 

Todavia, conforme já comentado inicialmente, a análise é 

substancialmente mais complexa e deve sopesar diversos fatores, tais como 

a atividade exercida dentro das rurais, as despesas e os custos passíveis de 

dedução, os desejos quanto a projeto de sucessão, os riscos do negócio, os 

custos nas linhas de crédito da pessoa física e jurídica, etc. 

O presente ensaio busca, tão somente, incitar o leitor à reflexão sobre 

os motivos que levam empresários a assumirem os riscos de suas atividades 

em prol de possível carga tributária menor. 

Tributos (alíquotas) Pessoa Física (com deduções) PJ Real (com deduções) PJ Presumido (sem deduções) 

IR 27,50% 15% 15% 

IR Adicional - 10% 10% 

CSLL - 9% 9% 

PIS - 1,65% 0,65% 

COFINS - 7,60% 3% 

TOTAL 27,50% 43,25% 37,65% 



 

3.    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Dos tópicos acima, é possível inferir que o legislador nacional buscou 

inserir no ordenamento jurídico, visando auxiliar o desenvolvimento da 

atividade rural no Brasil, uma série de benefícios fiscais nos regimes de 

apuração dos tributos federais. 

Todavia, as vantagens foram substancialmente maiores nos regimes 

de apuração das pessoas físicas, as quais foram praticamente equiparadas 

às jurídicas com a manutenção de alíquotas menores após análise global. 

Da mesma forma, foi possível assimilar que uma percepção puramente 

voltada às bases de cálculos e às alíquotas não pode ser definitiva, já que 

diversos fatores, sejam de ordem financeira ou gerencial, podem afetar as 

escolhas realizadas pelos produtores rurais. 

  Sendo assim, conclui-se que os indicativos de benefícios na 

utilização da pessoa física para a consecução de atividades rurais são 

realmente válidos. Porém, somente podem ser adotados após uma 

verificação minuciosa da linha de negócio, do faturamento, dos custos, dos 

desejos sucessórios dos detentores e de eventuais benefícios estaduais e 

municipais concedidos para os demais tributos.  


