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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo principal conhecer como o Pecuarista Pessoa Física tem feito à 

apuração tributária da atividade realizada na sua propriedade rural. Foi utilizado o modelo de Estudo 

de Caso, sendo feito, inicialmente, uma revisão bibliográfica sobre o Sistema Tributário Nacional, 
onde definiu-se tributos, sua classificação e competência, tributação sobre o patrimônio, renda, 

produção e consumo; posteriormente foi mostrada a tributação do pecuarista pessoa física, se 

restringindo aos tributos exigidos na sua atividade (IRPF, ITR, ICMS e a Contribuição sobre a folha 
de salários). O estudo permitiu observar que o contribuinte produtor rural pessoa física - pecuarista 

ainda não faz sua tributação de acordo com a legislação vigente.  

Palavras-chave: Produtor Rural Pessoa Física - pecuária; Tributos; Estudo de Caso.



ABSTRACT 

This study aims to know how the Individual Farmer has made the tax calculation of the activity 
carried on his estate. Model case study was used, and initially made a literature review on the National 

Tax System, which set up taxes, classification and competence, taxes on property, income, production 

and consumption; further taxing the individual rancher was shown, restricting the taxes required in 
their activity (PIT, ITR, VAT and Tax on the payroll). This study showed that the taxpayer individual 

farmer - rancher still does his taxes in accordance with current legislation. 

Keywords: Rural Individual Producer - livestock; taxes; Case Study.
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1. INTRODUÇÃO 

 Com a finalidade essencial de garantir o bem-estar de seus cidadãos, o Estado, deve 

desenvolver uma atividade financeira, com intuito de obter recursos indispensáveis para 

satisfazer esses objetivos. A Constituição definiu as necessidades públicas, bem como 

outorgou ao Estado a estrutura necessária e os instrumentos para supri-las. Um desses 

instrumentos é o TRIBUTO. Portanto, ao Estado, foi atribuída, como principal fonte de 

receita, a atividade tributária (SEFAZ/RJ, 2014).  

A atividade tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado, gera meios 

econômicos para que o Estado realize as suas atividades. O Estado necessita de receitas 

suficientes para custear as despesas. As receitas podem ser originárias (pela utilização dos 

seus bens próprios) ou derivadas (prestações patrimoniais impostas aos cidadãos).  Essas 

prestações patrimoniais impostas aos cidadãos são os Tributos (CASSONE, 2011, p. 5, 6). 

Para fazer o pagamento dos tributos devidos, a pessoa física ou jurídica precisa ter 

conhecimento de aspectos como: qual o fato que gera o tributo e seus efeitos, qual a base de 

cálculo, qual a alíquota a ser utilizada, todos enquadrando-se rigorosamente dentro da lei. 

Também conhecer quais são os órgãos responsáveis pelo recolhimento de cada tributo e a 

forma adequada para fazê-lo. 

O estudo em questão espera contribuir no entendimento da apuração tributária feita na 

atividade realizada pelo Pecuarista Pessoa Física, visto que segundo o SEFAZ/RJ (2014) “o 

conhecimento e a utilização correta da legislação tributária geram maior arrecadação para o 

Estado, possibilitando que o mesmo cumpra suas funções”. Para realização do estudo será 

utilizado o modelo de Estudo de Caso em uma fazenda localizada no município de Barra do 

Piraí. Para o desenvolvimento, inicialmente será feita uma revisão de literatura, seguido do 

estudo de caso, com a finalidade de conhecer como o Pecuarista Pessoa Física tem feito a 

apuração tributária da atividade realizada na sua propriedade rural. 

1.1. Problema 

Como o Pecuarista Pessoa Física realiza a tributação em sua atividade de acordo com a 

legislação vigente? 
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1.2. Justificativa 

A área tributária na atividade rural, no Brasil, é pouco explorada, especialmente pessoas 

físicas. Uma pesquisa neste assunto pode gerar conhecimentos relevantes tanto para 

universitários como para profissionais, considerando que o Brasil é um dos principais fornecedores 

de produtos agropecuários para o mundo.  

O agronegócio brasileiro cresceu 7% no ano de 2013 e no acumulado até agosto de 2014, 

elevou-se em 1,95%. Dessa forma, a renda do agronegócio estimada para o ano de 2014 foi 

atualizada em R$ 1,17 trilhão (a preços de agosto/14). Desse valor, estima-se que R$ 370 

bilhões, ou 31% sejam da atividade pecuária; com alta mensal de 0,66%. No ramo pecuário 

preços e volumes em maiores patamares, tanto para animais para abate, quanto para a 

atividade leiteira, explicam o desempenho positivo no ano. A estiagem que marca este ano 

reduziu a oferta de bovinos para o abate, levando a consecutivas valorizações da arroba e das 

carnes MAPA (2014).  

1.3. Delimitação da pesquisa 

Os conteúdos abordados na revisão de literatura vão se restringir aos tributos exigidos na 

atividade do Produtor Rural Pessoa Física relacionada à pecuária. Portanto, na tributação 

sobre a atividade rural serão analisados somente o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) e a Contribuição sobre a folha de salários. 

1.4. Objetivos: 

 

1.4.1. Objetivo Geral: 

 Analisar como o Pecuarista Pessoa Física tem feito à apuração tributária da atividade 

realizada na sua propriedade rural. 
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1.4.2. Objetivos específicos:  

 Expor os conceitos da legislação tributária relacionados à tributação na atividade 

rural. 

 Evidenciar quais as espécies tributárias previstas para a atividade do Pecuarista 

Pessoa Física.  

 Examinar e analisar como é feita a apuração tributária pelo proprietário da Fazenda 

Boi Gordo e comparar com a legislação vigente. 

1.5. Metodologia  

Segundo Silva e Menezes (2005, p. 20, 21, 22) esse estudo classifica-se: 

Quanto a sua natureza em pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos.  

Quanto à forma de abordagem é uma pesquisa quantitativa e qualitativa.  

Quantitativa por  usar dados estatísticos mostrando tabelas, além das interpretações e 

conclusões. Qualitativa por analisar as informações apuradas nas conversas com os 

entrevistados, dando importância sobre o que se fala sobre o tema.  

Quanto aos seus objetivos é exploratória e descritiva. 

É exploratória visando proporcionar maior familiaridade com o tema com vistas a 

torná-lo explícito e descritiva visando retratar as características do tema em estudo, 

envolvendo o uso de entrevista e observação sistemática.  

Quanto aos procedimentos técnicos é uma pesquisa bibliográfica, documental, de 

levantamento, estudo de caso e expost-facto. 

Bibliográfica, pois é elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos, monografias, teses, dissertações, cartilhas, fontes 

de direito e sites de internet.  Documental porque foi elaborada, também, a partir de 

materiais que não receberam tratamento analítico. De levantamento por envolver a 

interrogação direta das pessoas. É um estudo de caso por envolver o estudo profundo 

e exaustivo do tema de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento. E expost-facto, pois o “experimento” se realizou depois dos fatos. 

Este estudo será feito em três partes: na primeira parte será retratado o Sistema Tributário 

Nacional e os tributos de uma forma geral, a segunda parte será sobre a tributação na 

atividade do pecuarista pessoa física de uma forma mais específica, de acordo com a 

delimitação especificada e na terceira parte será feito um estudo de caso na Fazenda Boi 

Gordo com a finalidade de observar as atividades e a forma de tributação.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Oliveira (2009, p. 56) diz que “o sistema tributário é o conjunto estruturado e lógico dos 

tributos que compõem o ordenamento jurídico, bem como das regras e princípios normativos 

relativos à matéria tributária.” O ordenamento jurídico garante o poder limitado do exercício, 

delimitando o poder do Estado de tributar livremente. A Constituição Federal (CF) define os 

princípios gerais da tributação nacional, as limitações ao poder de tributar, os impostos dos 

entes federativos e como repartir as receitas tributárias arrecadas.  

O Sistema Tributário Nacional (STN) é constituído por normas gerais de direito tributário 

aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, que disciplinam a 

arrecadação e a distribuição de rendas (OLIVEIRA et al, 2009, p.6). 

Pêgas (2009, p. 71) diz que: 

O Sistema Tributário Nacional tem sua estrutura básica definida no Código 

Tributário Nacional e suas regras ditadas de forma extensa e rígida na Constituição 

Federal de 1988, que define: a competência tributária de cada ente estatal, as 

limitações constitucionais ao poder de tributar, a repartição das receitas e demais 

normas. 

2.1.1. Tributo 

O Art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN) diz que “Tributo é 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 administrativa plenamente 

vinculada”.  

E o Artigo 5º do CTN diz que “Os tributos são impostos, taxas e contribuições de 

melhoria.”  

A CF classifica os tributos em: 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

os seguintes tributos: 

I - impostos; 
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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. 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 

compulsórios:  

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de 

guerra externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 

nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório 
será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 

disposto nos Art. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no Art. 195, § 6º, 

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

Segundo Pêgas (2009, p. 74) “é uma classificação mais tradicional de tributos a sua divisão 

em Impostos, Taxas e Contribuições, sejam sociais, de melhoria ou econômicas”. A 

classificação na teoria quinquipartide do tributo devido ao fato de que, não só os impostos, as 

taxas e as contribuições de melhoria, mas também as contribuições especiais (Capítulo V do 

CTN e Art. 149 da CF) e os empréstimos compulsórios (Art. 15 do CTN e Art. 148 da CF) 

conforme diz a PNEF (p. 23) “se encaixam perfeitamente na definição de tributos e são 

tratados como se tributos fossem”, será a adotada neste estudo. 

Quadro 01: Espécies de tributos 

 

Fonte: Elaboração própria – informações disponíveis em Cassone (2011, p. 52) 

De acordo com Fabretti (2009, p. 105) a natureza especifica do tributo, se é imposto, taxa 

ou contribuição, é determinada por seu fato gerador. “Este é a concretização de determinada 

hipótese prevista na lei que faz nascer (gera) a obrigação de pagar o tributo.” 

Espécies de tributos 

Imposto Taxa  
Contribuição de 

melhoria 
Contribuições 

especiais 

Empréstimos 
compulsórios 
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2.1.1.1. Imposto 

O CTN define imposto no Art. 16. “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte”. 

Oliveira (2009, p. 65) diz que “imposto é uma obrigação que só pode ser exigido da 

sociedade pelos entes que tiverem a competência atribuída pela Constituição Federal, visando 

ao financiamento das despesas de interesse geral, a cargo desses entes”. 

Fabretti (2009, p. 105) diz que imposto “é aquele que, uma vez instituído por lei, é devido, 

independentemente de qualquer atividade estatal em relação ao contribuinte. Portanto, não 

está vinculado a nenhuma prestação específica do estado ao sujeito passivo. 

Os impostos incidem sobre a renda (salários, lucros, ganhos de capital) e patrimônio 

(terrenos, casas, carros) das pessoas físicas e jurídicas (RFB, 2014). 

2.1.1.2. Taxas 

O CTN dispõe sobre taxa: 

Art. 77.  As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 

público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos 

que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. 

Pêgas (2009, p. 74) esclarece que “o termo poder de polícia é utilizado no sentido do poder 

de limitar e disciplinar, por parte da administração pública, atividades de interesse público” e 

que “o serviço público seja efetivamente utilizado pelo contribuinte, seja a que título for”.  

Sobre os serviços públicos a CTN explica que: 

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 

I - utilizados pelo contribuinte: 

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua 

disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de 

intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas; 
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III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada 

um dos seus usuários. 

Oliveira (2009, p. 66) esclarece dizendo que:  

As taxas são definidas pela doutrina como tributos vinculados, isto é, o Estado 

oferece uma contrapartida, uma contraprestação de imediato ao contribuinte em 

função de sua cobrança. Os serviços públicos passíveis da cobrança de taxas são 

aqueles essenciais de Estado, ou seja, sua não prestação por parte do Estado 

prejudica a coletividade. 

O § 2º do Art.145, III da CF diz que “as taxas não poderão ter base de cálculo própria de 

impostos”. 

Machado Segundo (2009, p. 188) explica que “as taxas devem ser cobradas em função do 

custo aproximado que a atividade representa para o poder público e do grau de utilização do 

contribuinte em relação a essa atividade”. 

2.1.1.3. Contribuição de melhoria 

Sobre a cobrança de contribuição de melhoria, o Art. 1º do Decreto-Lei nº 195/1967 diz 

que “tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas 

direta ou indiretamente por obras públicas”.  

Fabretti e Fabretti (2011, p. 52) dizem que a Contribuição de melhoria: 

Pode ser cobrado pelo ente federativo que realizar obra pública da qual decorra 

valorização imobiliária e que os contribuintes ou sujeitos passivos são os 

proprietários dos imóveis valorizados pela obra pública. E que o tributo tem como 

base o custo base total da obra, que será rateado entre os beneficiários na proporção 

da propriedade, em relação ao total da área objeto da obra pública. 

Segundo o Programa Nacional Educação Fiscal (PNEF, 2014): 

Sua justificativa jurídica está no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, 

posto que não seja tarefa do Estado patrocinar a valorização de imóveis particulares 

e, consequentemente, o enriquecimento econômico de determinado cidadão, em 

detrimento dos outros. Por esse motivo, sempre que a obra pública realizada 

proporcionar a valorização do imóvel do particular, é lícito ao Estado “recuperar o 

enriquecimento ganho” por meio da contribuição de melhoria. 

O Art. 17 do Decreto-Lei nº 195/1967 diz que “para efeito do imposto sobre a renda, 

devido, sobre a valorização imobiliária resultante de obra pública, deduzir-se-á a importância 

que o contribuinte houver pago, o título de Contribuição de Melhorias”.  

Pêgas (2009, p. 75) diz que “em virtude de exigências burocráticas, a contribuição de 

melhoria raramente tem sido cobrada no Brasil”.  
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2.1.1.4. Contribuições especiais 

2.1.1.4.1. Contribuições Sociais 

As contribuições sociais são tributos instituídos, pela União, para o financiamento dos 

Sistemas Oficiais de Previdência e Assistência Social e pode-se dizer que são divididas em 

dois tipos: as destinadas especificamente para atender à seguridade social e as outras 

contribuições sociais (PÊGAS, 2011, p. 41). 

Oliveira (2009) diz que “as contribuições sociais, visando ao financiamento da Seguridade 

Social estão estabelecidas no Art. 195 da Constituição Federal”. 

Segundo o PNEF (p. 28): 

No conceito de seguridade social estão compreendidas as previdências sociais, a 
assistência à saúde e a assistência social. Entre as contribuições sociais existentes 

em nosso país, temos: 

 Previdenciária - Contribuição de empregados, empregadores e autônomos para 

o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, calculada sobre a respectiva 

remuneração. 

 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

 PIS - Programa de Integração Social. 

 PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. 

 COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 

 CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

As contribuições sociais direcionadas para a seguridade social incidem sobre: a folha de 

salários e de terceiros (INSS), faturamento ou receita (PIS e COFINS) e sobre o lucro 

(CSLL). Outras contribuições sociais são o PIS e a COFINS destinados ao Fundo de Amparo 

ao Trabalhador – FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho e do Emprego e aquelas 

destinadas para o Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC, dentre outras (PÊGAS, 2011, p. 41). 

As contribuições sociais incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; 

poderão ter alíquota ad valorem e específica; e poderão incidir uma única vez. A COFINS e o 

PIS poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas e a lei definirá os setores de 

atividade econômica em que haverá a incidência não cumulativa (CASSONE, 2011, p. 71). 

A tradução para o termo ad valorem é conforme o valor. Portanto um tributo "ad valorem" 

é aquele cuja base de cálculo é o valor do bem tributado (PORTAL JUSBRASIL, 2014).  
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2.1.1.4.2.  A folha de salários – INSS  

O INSS é uma das formas de financiamento da seguridade social que se origina das 

pessoas jurídicas é a proveniente da folha de salários, inclusive pró-labore, que é repartida 

proporcionalmente entre empregados e empregadores (OLIVEIRA, 2009, p.143). 

Segundo Pêgas (2011, p. 147) a “renda transferida pela previdência social é utilizada para 

substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando ele perde a capacidade de trabalho, seja 

por doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário, ou mesmo a 

maternidade e a reclusão”. 

2.1.1.4.3. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS e 

Contribuição para o financiamento da Seguridade Social – COFINS  

As contribuições ao Programa de Integração Social e ao Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e a Contribuição para o financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) são de competência da União. Os contribuintes são as pessoas 

jurídicas de direito privado, que deverão recolher as contribuições em Documento de 

Arrecadação da Receita Federal (DARF), até o último dia útil da primeira quinzena do mês 

subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores. A legislação prevê duas modalidades para o 

cálculo mensal incidente sobre o faturamento: a primeira é aplicada sobre a receita das 

pessoas jurídicas em geral, enquanto a segunda destina-se exclusivamente “as pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro real, sujeitas à sistemática da não cumulatividade” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 153, 154). 

2.1.1.4.4. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é de competência exclusiva da 

União. Foi instituída pela Lei nº 7.689/88 com objetivo de financiar a seguridade social por 

meio dos lucros auferidos pelas pessoas jurídicas e das entidades que lhes são equiparadas 

pela legislação do imposto de renda. Possui as mesmas normas do IRPJ quanto: ao período de 
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apuração da base de cálculo, forma de pagamento, parcelamento e arbitramento (OLIVEIRA, 

2009, p. 118, 124, 125). 

2.1.1.4.5. Contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE 

Tributo de competência exclusiva da União, sem materialidade definida, instituído como 

instrumento de intervenção estatal em setor econômico específico e cujo produto da 

arrecadação tem destinação predeterminada e vinculada. A CIDE deve ser criada com 

finalidade específica, mas não é qualquer finalidade que justifica a sua instituição; deve haver 

compatibilidade com os valores constitucionais e pertinência com a intervenção no domínio 

econômico. A CIDE deve ser criada como elemento de atuação, limitada e específica, da 

União em determinada área ou setor econômico (MAITTO, 2010).  

Criação da CIDE pressupõe a delimitação de uma área ou setor econômico no qual o 

Estado irá intervir. Além disso, a CIDE não pode ter campo de abrangência superior ao da 

própria intervenção. Deve haver sempre congruência entre o fim e a atuação e a forma como a 

CIDE é instituída; não é possível instituir uma contribuição que esteja distanciada de sua 

finalidade e do campo de atuação do Estado. Os contribuintes da CIDE devem estar ligados 

ao setor da economia que sofrerá intervenção (MAITTO, 2010). 

2.1.1.4.6. Contribuições de Categorias profissionais ou econômicas 

Segundo Cassone (2011, p. 73) são as denominadas corporativas por serem autorizadas em 

lei para representação de sindicatos e profissionais regulamentadas.  

Oliveira (2009, p. 73) diz que “contribuições corporativas são compulsórias, instituídas 

pela União, visando ao custeio de sindicatos ou entidades representativas de categoria 

econômica ou profissional (CRC, CREA, OAB)”. 

Pêgas (2009, p. 76) diz que estas contribuições têm características para-fiscais, ou seja, não 

se confundem com as outras espécies e os recursos são administrados por entes definidos pelo 

Estado em benefício da categoria profissional.  
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2.1.1.4.7. Contribuição para custeio de iluminação pública 

Esta contribuição poderá ser instituída por lei ordinária e só pode ser cobrada de quem 

recebe fornecimento de energia elétrica. O município não poderá arrecadar mais do que o 

custeio do serviço de iluminação pública. A contribuição para o custeio de iluminação pública 

foi introduzida na CF pela EC nº 39/2002, acrescentando o art. 149-A (CASSONE, 2011, p. 

74): 

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na 

forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, 

observado o disposto no art. 150, I e III.  

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na 
fatura de consumo de energia elétrica. 

2.1.1.4.8. Competência residual da União  

Competência residual é dada a União para instituir outros impostos além dos expressamente 

previstos na Constituição. Assim, a União pode instituir outros impostos, desde que não tenham fato 

gerador idêntico aos dos demais impostos previstos (MARRONE, 2011). 

A União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos desde que sejam não cumulativos e 

não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição e na 

iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua 

competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação 

(ART. 154 da CF). 

2.1.1.5. Empréstimo compulsório 

Cassone (2011, p. 76) diz que “empréstimo compulsório nada mais é do que um 

empréstimo que deve ser feito obrigatoriamente pelos contribuintes eleitos pela norma 

impositiva”.  

Os eventuais fatos geradores dos empréstimos compulsórios não são as circunstâncias 

fáticas do Art. 148 da CF, mas estão a estes ligados. Então os fatos geradores não 

mencionados na CF (Art. 148) nem no CTN (Art.15), devem ser mencionados pela lei 

instituidora, assim como a base de cálculo, alíquotas e contribuintes. A receita desse 
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empréstimo deve obrigatoriamente ser aplicada para o custeio das despesas extraordinárias 

resultantes dessas circunstâncias. Portanto os empréstimos compulsórios são tributos de 

arrecadação vinculada (ALVES, 2014).  

2.1.2. Competência Tributária 

Ramos (2002) define competência tributária: 

Como sendo o poder, atribuído pela Constituição Federal, observadas as normas 

gerais de Direito Tributário, de instituir, cobrar e fiscalizar o tributo, ou seja, como 
sendo a parcela do poder de tributar conferida pela Constituição a cada ente político 

para criar tributos. 

À União, aos Estados, aos Municípios e ao distrito Federal compete instituir os tributos, as 

taxas e contribuições de melhoria conforme diz o Art. 145 da CF, pois a CF não institui o 

tributo, apenas atribui poder para que os entes políticos o façam. E a competência para legislar 

sobre o direito tributário está regulada no Art. 24 “compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário”.  

Segundo o artigo 7° do CTN a competência tributária é indelegável. Assim, se os estados 

federados deixarem de instituir algum imposto de sua competência, nenhum outro ente está 

autorizado a fazê-lo. Alves (2014) ressalta que “a competência tributária, indelegável, abrange 

quatro funções básicas: instituir tributos, fiscalizar, arrecadar e executar as normas inerentes à 

respectiva legislação tributária". 

Vale ressaltar que segundo Machado Segundo (2009, p. 135): 

A atribuição competência tributária, feita pela constituição, envolve, 

necessariamente, a atribuição da competência para legislar a respeito do tributo 

corresponde, como consequência direta e necessária do princípio da legalidade 

tributária. Se o tributo somente por lei pode ser criado, é evidente que a pessoa 

jurídica de direito público competente para criá-lo há de ser, também, competente 
para sobre ele legislar. Essa competência legislativa, porém, sofre limitações, 

contidas na Constituição Federal, na Constituição (ou lei orgânica) do ente público 

correspondente e na legislação complementar nacional.  

E completa dizendo que a atribuição da competência tributária não pode desrespeitar o 

disposto na CF e no CTN e que o STN tem que ser harmônico e independente em todas as 

esferas administrativas. Portanto, nenhum ente pode criar tributos da maneira que lhe convier, 

mas obedecendo aos princípios e disposições gerais contidos na CF. 
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Quadro 02: Repartição das competências 

União 

Impostos: II, IE, IPI, IRPJ, IRPF, IOF, ITR, IGF 

Taxas: Serviços e poder de polícia 

Contribuições: Melhoria 

 Sociais 

 Intervenção no domínio econômico 

 Categorias profissionais ou econômicas 

Empréstimo compulsório 

Competência residual da União – Art. 154 da CF 

 

Estados 

Impostos: ICMS, IPVA, ITCMD 

Taxas: Serviços ou poder de polícia 

Contribuições de melhoria 

  

Municípios 

Impostos: IPTU, ITBI inter vivos, ISS 

Taxas: Serviços ou poder de polícia 

Contribuições de melhoria 

Contribuição para custeio de iluminação pública 

 

Distrito Federal Os mesmos tributos de competência dos Estados e dos Municípios. 

Fonte: FABRETTI (2011, p.62) 

2.2. TRIBUTAÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO E RENDA 

A tributação sobre o patrimônio incide sobre o fato de ser proprietário de um imóvel ou 

automóvel e é realizada principalmente no âmbito dos estados e dos municípios; a união cobra 

apenas o ITR, sendo a tendência que esse imposto passe a ser cobrado pelos municípios. Os 

tributos sobre a renda de pessoas físicas são atribuídos ao fato de auferir rendimentos 

oriundos do trabalho, de aluguel, de pensão alimentícia, de aplicações financeiras e demais 
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proventos definidos em lei. Os tributos sobre a renda são o imposto de renda pessoa física ou 

pessoa jurídica e a contribuição social (PÊGAS, 2009, p. 230, 231 e 257). 

Quadro 03: Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 

CATEGORIA ENTE FEDERATIVO IMPOSTO 

Patrimônio 

E 

Renda 

União 

Imposto de Renda (IR) 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

(ITR) 

Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) 

Estados e Distrito Federal 

Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA) 

Imposto sobre transmissão Causa Mortis e 

Doação (ITD) 

Municípios 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos (ITBI 

inter vivos) 

Fonte: OLIVEIRA (2009, p.67) 

2.2.1. Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF 

Pêgas (2009, p. 257) diz que “o Imposto de Renda incide sobre os rendimentos de capital, 

do trabalho e da combinação de ambos”. 

Oliveira et al (2009, p. 224) diz que “o Imposto de Renda é um tributo direto, de 

competência da União”. Tributo direto é quando o responsável pela obrigação tributária é 

também o contribuinte de fato, ou seja, aquele que suporta o ônus do imposto. 

O Art. 43 do CTN diz que o IRPF é um imposto de competência da União e tem como fato 

gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: de renda ou de proventos. A 

renda, para efeitos tributários, deve ser entendida como a renda que compreendem o produto 

de capital, do trabalho ou até a combinação de ambos e os proventos são os acréscimos 

patrimoniais não considerados como renda.  

A RFB (2014) diz que: 

O Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incide sobre a renda e proventos de 

contribuintes residentes no País ou residentes no exterior que recebam rendimentos 

de fontes no Brasil. Apresenta alíquotas variáveis conforme a renda do contribuinte, 

sendo que os de menor renda não são alcançados pela tributação.  

Está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual (DAA) em 2014, segundo a RFB, 

o contribuinte que, em 31 de dezembro de 2013: 
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Teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor total 

superior a R$ 300.000,00. 

 Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi 

superior a R$ 25.661,70 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta 

centavos); 

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, 

cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 

Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito 

à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de 

mercadorias, de futuros e assemelhadas. 

Relativamente à atividade rural, obteve receita bruta em valor superior a R$ 
128.308,50 (cento e vinte e oito mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos) ou 

pretenda compensar, no ano-calendário de 2013 ou posteriores, prejuízos da 

atividade rural de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2013. 

A pessoa física que se enquadrar em qualquer das hipóteses de obrigatoriedade previstas 

nos itens anteriores e que tenha obtido resultado positivo da atividade rural também deve 

preencher o Demonstrativo da Atividade Rural. 

Os bens vinculados à atividade rural, tais como maquinários, semoventes, safra em 

estoque, não integram o limite para efeito de obrigatoriedade de apresentação da Declaração 

de Ajuste Anual, exceto para aqueles contribuintes que mantiveram tais bens na Declaração 

de Bens e Direitos da referida declaração de ajuste. 

A base de cálculo do imposto devido é a diferença entre a soma dos rendimentos recebidos 

durante o ano-calendário (exceto os isentos, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na 

fonte ou sujeitos à tributação definitiva) e as deduções permitidas pela legislação. 

Na prática, as pessoas físicas têm uma prestação de contas anual com a RFB, referente à 

explicação da sua evolução patrimonial, ou seja, apresenta uma declaração de origens e 

aplicações que justifique a evolução de seu patrimônio (PÊGAS, 2009, p. 258). 

2.2.2. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR  

A Lei nº 9.393/96 diz que “ITR é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, isto é, a 

propriedade localizada fora da zona urbana do município”.  

A competência para instituir impostos sobre a propriedade rural é da União. O imposto 

previsto será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção 

de propriedades improdutivas; não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, 

quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel; e será fiscalizado e cobrado 
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pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do 

imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal (ART. 153 da CF).  

O CTN explica seu fato gerador e a competência no Art. 29. “O imposto, de competência 

da União, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por 

natureza, como definido na lei civil, localizada fora da zona urbana do Município”. A Lei nº 

9.393/96 fixou o dia 1º de janeiro como momento caracterizador do fato gerador, em ITR de 

apuração anual (Art. 1º). 

Segundo o CTN, contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o 

seu possuidor a qualquer título. E a base de cálculo é segundo o Art. 3º. “A base do cálculo do 

imposto é o valor fundiário”.   Valor fundiário equivale a “solo nu” (solo não cultivado nem 

construído). A base de cálculo do ITR é o Valor da Terra Nua Tributável (VTNT). 

O valor do ITR a ser pago é obtido mediante a multiplicação do VTNT pela alíquota 

correspondente, considerados a área total e o grau de utilização (GU) do imóvel rural. Em 

nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R$ 10,00 (dez reais). 

A alíquota utilizada para cálculo do ITR é estabelecida para cada imóvel rural, com base 

em sua área total e no respectivo grau de utilização. A apuração do ITR deve ser efetuada pelo 

contribuinte ou responsável, independentemente de prévio procedimento da administração 

tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

sujeitando-se a homologação posterior (Lei nº 9.393/96, Art. 8, 10, 15). 

2.2.3. Imposto sobre Grandes Fortunas - IGF 

A instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas está prevista na CF, no Art. 153 

“compete à União instituir impostos sobre: VII - grandes fortunas, nos termos de lei 

complementar”. No Brasil, poucos projetos foram apresentados em relação ao IGF. Este tipo 

de tributação foi adotado por diversos países da Comunidade Européia, sob denominações 

variadas e constituiu a influência específica para a adoção no Brasil (PÊGAS, 2011, p. 290). 

Compete à lei complementar definir-lhe o fato gerador, a base de cálculo e demais 

elementos essenciais. O imposto incidirá sobre o patrimônio (TORRES, 2011). 
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2.2.4. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 

O IPVA é um imposto devido pelos proprietários de veículos automotores: automóveis, 

ônibus, caminhões, motocicletas, tratores, Jet-skis, barcos, lanchas, aviões de esporte e lazer, 

de competência estadual, cobrado anualmente. O fato gerador do IPVA é a propriedade do 

veículo automotor de qualquer espécie. O imposto é devido pela aquisição do veículo zero km 

ou sobre a propriedade do veículo no primeiro dia útil do ano, nos anos seguintes. A base de 

cálculo depende do tipo de veículo que o contribuinte possui. As alíquotas dependem de lei 

estadual (PÊGAS, 2011, p. 282, 284). 

2.2.5. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITD   

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação recebe siglas diferentes – ITCDM, 

ITCMD, ITCD OU ITD (sigla adotada no Rio de Janeiro) - em cada estado e é mais 

conhecido como imposto sobre a herança. “A CF definiu o ITD como imposto estadual, sendo 

devido por toda pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos como herança ou como 

doação.” O fato gerador do ITD é toda transmissão de bens ou direitos entre pessoas em vida. 

A base de cálculo do imposto é o valor real dos bens ou direitos ou o valor dos títulos ou 

créditos transmitidos ou doados. “Entende-se por valor real o valor corrente de mercado do 

bem ou direito”. A alíquota é de 4% no Estado do Rio de Janeiro. E o contribuinte é o 

adquirente do bem ou direito.  Para pagamento do imposto, o contribuinte deverá emitir a guia 

simplificada pela Internet, que permitirá a impressão do DARJ (documento de arrecadação do 

Estado do Rio de Janeiro) a ser pago na rede bancária autorizada, sem necessidade do 

comparecimento a qualquer repartição fazendária (PÊGAS, 2011, p. 270 a 274).  

Segundo Cassone (2011, p. 329, 330):  

Causa mortis é a transmissão em virtude da morte de uma pessoa física, natural e 

doação é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu 

patrimônio ou vantagens para o de outra. E diz que bens podem ser móveis ou 
imóveis, de conformidade com a classificação do Código Civil e que para os fins e 

efeitos do imposto de transmissão, direito é o conjunto de direitos que as pessoas 

desfrutam. 

Para calcular o ITD, consultar autenticidade da guia de reemissão da guia de 

controle/DARJ, alterar a data de vencimento da guia e outros serviços entre no site 

<www.fazenda.rj.gov.br/sefaz> e clique em ITD.  
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2.2.6. Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  

O IPTU é um imposto direto, que incide sobre a propriedade imobiliária, incluindo todos 

os tipos de imóveis como apartamentos, casas, boxes, lojas, prédios comerciais e industriais, 

terrenos e outros, sendo um instrumento para a melhoria da infraestrutura das cidades. 

Ressalta, ainda, que a lei também considera urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão 

urbana constantes de loteamentos aprovados destinados à habitação, à indústria ou ao 

comércio (PÊGAS, 2011, p. 239, 277).  

Cassone (2011, p. 56) diz que imposto direto “é o imposto que assim se caracteriza 

quando, numa só pessoa, reúnem-se as condições de contribuinte de direito (aquele que é 

responsável pela obrigação tributária) e o contribuinte de fato (aquele que suporta o ônus do 

imposto)”. 

A competência para instituir o IPTU, segundo o Art. 156 da CF, é dos Municípios.  O 

imposto poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de 

acordo com a localização e o uso do imóvel.  

O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 

natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do município. A base do cálculo do 

imposto é o valor venal do imóvel. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o 

titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (CTN, Art. 32, 33 e 34).  

Pêgas (2011, p. 279) diz que o valor venal pode ser entendido como “o valor que a unidade 

imobiliária alcançaria para compra e venda à vista, segundo as condições do mercado”. 

O § 1º do Art. 32, do CTN, diz que: 

Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei 

municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados 

em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder 

Público: 

 I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

 II - abastecimento de água; 

 III - sistema de esgotos sanitários; 

 IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 

domiciliar; 

 V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 

quilômetros do imóvel considerado. 
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2.2.7. Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI inter vivos   

O ITBI se difere do ITD por ser cobrado apenas na transferência onerosa de bens imóveis, 

por exemplo, as operações de compra e venda, conforme diz o Art. 156 da CF “transmissão 

inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, 

e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 

aquisição”. 

O contribuinte devedor do ITBI é aquele que está adquirindo o imóvel ou a pessoa em 

favor de quem é outorgada a escritura definitiva. A base de cálculo é o valor da transação 

imobiliária (o valor de venda) ou o valor arbitrado pela prefeitura, dos dois o maior. (PÊGAS, 

2011, p. 274, 275). Os procedimentos para calcular o ITBI são os mesmos que os do ITD 

então, é só entrar no site <www.fazenda.rj.gov.br/sefaz> e clicar em ITD. 

2.3. TRIBUTAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO 

A base econômica formada pela produção e distribuição ao consumo de bens tem evoluído 

ao longo do tempo e, por essa razão, se constitui em uma das principais fontes de onde o 

Estado, por meio da tributação, extrai parte importante das receitas públicas (CARVALHO, 

2005).  

Quadro 04: Imposto e Contribuição sobre a Produção e Consumo 

CATEGORIA ENTE FEDERATIVO IMPOSTO 

Produção  

e  

Consumo 

União 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

PIS/PASEP 

COFINS 

Contribuição sobre a Folha de Salários 

Contribuição social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL) 

CIDE 

Estados e Distrito 

Federal 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestações de Serviço de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 

Municípios Imposto sobre Serviço (ISS) 

Fonte: Elaboração própria – informações obtidas na CF 
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2.3.1.  Imposto sobre Produtos Industrializado – IPI  

O IPI é um tributo definido como indireto, cobrado pela União e que pode ser rotulado 

como extra fiscal, ou seja, tem a função arrecadatória de controle da economia.  “As alíquotas 

do IPI variam de 0% a 365% e estão relacionadas na tabela de incidência do IPI (Tabela do 

Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi), de acordo com a classificação fiscal do 

produto”. O IPI é um imposto não cumulativo, ou seja, poderá incidir várias vezes sobre a 

mesma mercadoria nas várias etapas de um processo econômico. O contribuinte abate, em 

cada operação tributada, o montante do imposto pago nas operações anteriores, sobre o valor 

agregado em cada operação. A entrada e saída de produtos em cada operação geram saldos 

credores e devedores. A diferença entre esses valores determina um saldo a pagar ou a 

restituir em um dado período. Seu recolhimento deverá ser efetuado por meio de DARF com 

código específico (OLIVEIRA, 2009, p. 135, 136, 137). 

Imposto indireto é “o imposto que comporta, na operação, dualidade de pessoas: 

contribuinte de direito (aquele que é responsável pelo pagamento do tributo) e contribuinte de 

fato (aquele que efetivamente suporta o ônus do imposto)”. O IPI é um imposto com base de 

incidência definida pela CF, que autoriza a cobrança de impostos sobre produtos 

industrializados. Não está sujeito ao principio da anterioridade, razão pela qual suas alíquotas 

podem ser alteradas durante o exercício financeiro. Deve atender ao princípio da seletividade, 

ou seja, gravar o produto em razão de sua essencialidade (os produtos mais essenciais devem 

ser menos tributados ou até isentos) (CASSONE, 2011, p. 56, 238, 239). 

O Art. 153 da CF define a estrutura do IPI dizendo que é um imposto sobre produtos 

industrializados.  Este imposto será seletivo, em função da essencialidade do produto, não 

incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior e terá reduzido seu impacto 

sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei.  

É considerado industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que 

lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. O fato gerador do 

IPI é à entrada de produtos estrangeiros no território nacional. Na base de cálculo do imposto 

têm-se três situações diferentes: alíquota específica, alíquota ad valorem ou quando se trate de 

produto apreendido ou abandonado. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo 

aos objetivos da política cambial e do comércio exterior (CTN, Art. 19, 20, 21, 46). 
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Pêgas (2011, p. 246) diz que o “IPI é acrescido ao preço e cobrado do consumidor. 

Portanto, o imposto a este pertence. O fabricante ou comerciante tem apenas a obrigação de 

calcular, cobrar do consumidor, que é o contribuinte de fato, e fazer o recolhimento da parcela 

devida para a RFB”.  

2.3.2. Programa de Integração Social – PIS / Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público – PASEP e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS  

A CF autorizou a criação de contribuições sociais, com objetivo de financiar a seguridade 

social. Os objetivos da seguridade social são os de assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. A CF define ainda que a seguridade social seja financiada 

por toda a sociedade, de forma direta e indireta, com recursos provenientes dos orçamentos da 

união, dos estados, dos municípios e das contribuições sociais cobradas sobre receita ou 

faturamento. Entre estas contribuições sociais estão o PIS (Programa de Integração Social) e a 

COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), cobradas das empresas 

públicas e privadas, pelo método não cumulativo para as empresas que utilizam o lucro real 

como forma de tributação, com alíquota de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) sobre todas as 

receitas e a empresa pode utilizar créditos permitidos em lei para deduzir PIS e COFINS a 

pagar. A empresa com tributação pelo lucro presumido ou arbitrado paga o PIS e COFINS 

sobre a receita bruta menos as exclusões permitidas, pelo método cumulativo, com alíquota de 

0,65% e 3%, respectivamente. As exclusões permitidas são as deduções de vendas, vendas 

canceladas e os descontos incondicionais concedidos (PEGAS, 2011, p. 551, 552, 553, 554). 

Segundo a RFB (2014):  

Estas duas contribuições possuem regras bastante similares, variando conforme seus 

contribuintes sejam pessoas jurídicas de direito privado, público ou contribuintes 

especiais, tais como instituições de educação e de assistência social sem fins 
lucrativos, sindicatos e templos. Ambos os tributos apresentam três hipóteses de 

incidência distinta:  

 O faturamento ou o auferimento de receitas, para pessoas jurídicas de direito 

privado;  

 O pagamento da folha de salários, para entidades de relevância social 

determinadas em lei;  

 A arrecadação mensal de receitas correntes e o recebimento mensal de recursos, 

para entidades de direito público. 
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2.3.3. Contribuição sobre a folha de salários  

Devem constar na folha do salário dos empregados o próprio salário pela prestação do 

serviço e os benefícios aos quais eles têm direito. Do total da remuneração devem ser 

descontados todos os valores legalmente permitidos, entre eles: as contribuições 

previdenciárias (INSS), o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e a contribuição sindical. 

Como despesas com pessoal constam ainda os valores com ônus exclusivo do empregador, 

tais como: a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS) registrada sobre a 

folha de pagamento, a contribuição para terceiros e à contribuição ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) (OLIVEIRA, 2009, p. 142).  

Pêgas (2009, p. 114) diz que “as contribuições para o INSS são divididas entre os 

empregadores e os empregados, além das contribuições dos autônomos, trabalhadores 

temporários e outros”.  

2.3.3.1. Do empregado 

As empresas descontam do empregado sua contribuição previdenciária sobre o salário 

recebido e posteriormente repassa (ou recolhe) para o INSS. A empresa como depositaria 

temporariamente desse desconto é responsável pelo correto cálculo do valor a ser descontado 

e recolhimento das contribuições no prazo fixado. A contribuição descontada do empregado 

deve ser recolhida dia 20 do mês seguinte aquele a que se referem às remunerações. Esse 

recolhimento deve ser feito por meio da Guia da Previdência Social – GPS (OLIVEIRA ET 

AL, 2009, p. 202). 

2.3.3.2. Do Empregador 

Fabretti (2009, p.170) diz “na forma da Lei nº 8.212/91, os empregadores contribuem sobre 

a folha de salários da seguinte forma: para o INSS = 20 % e para o Seguro Acidente de 

Trabalho (SAT), dependendo do grau de risco da atividade (1 %, 2 % ou 3 %)”. 
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Pêgas (2009, p. 114) explica que “o INSS tem alíquota de 20%, aplicada sobre o total da 

folha de pagamento das empresas. Esta mesma alíquota é cobrada sobre o valor total das 

remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual”. 

2.3.3.2.1. Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) / Seguro contra Acidentes de Trabalho 

(SAT) 

O SAT é “a contribuição de arrecadação vinculada ao programa assistencial dedicado a 

doentes ou acidentados em decorrência do trabalho, coerente com um Estado fundamentado 

na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. A 

contribuição para o SAT decorre da distribuição constitucional da responsabilidade para com 

os brasileiros doentes e acidentados no trabalho entre Estado e sociedade, notadamente 

empregadores (VASCONCELOS, 2014). 

O RAT representa a contribuição da empresa e consiste em percentual que mede o risco da 

atividade econômica, com base no qual é cobrada a contribuição para financiar os benefícios 

previdenciários decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa (GIIL-RAT- 

Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente de Riscos 

Ambientais de Trabalho) (RFB, 2014).  

A contribuição para o SAT levando em consideração a atividade preponderante da empresa 

(Classificação Nacional Atividade da Empresa – CNAE), seguindo orientações legais e 

constitucionais, promoveu a chamada tarifação coletiva, ou seja, todas as empresas que 

exercem, com predominância, uma determinada atividade econômica passaram a ser taxadas 

com uma alíquota específica, correspondente ao RAT da atividade (VASCONCELOS, 2014). 

Tabela 01: Alíquota para contribuição para o RAT 

Risco Mínimo 1% 

Risco Médio 2% 

Risco Grave 3% 

 Fonte: Confecção própria – segundo informações da RFB, 2014 

A alíquota de contribuição incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou 

creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores 

avulsos. Havendo exposição do trabalhador a agentes nocivos que permitam a concessão de 
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aposentadoria especial, há acréscimo das alíquotas na forma da legislação em vigor (RFB, 

2014).  

2.3.3.2.2. Contribuição para terceiros  

As chamadas contribuições para terceiros são as obrigações previdenciárias destinadas a 

outras entidades ou fundos (terceiros) feitas pelas empresas conforme a atividade econômica 

por elas desenvolvidas que devem ser pagas todos os meses e encarecem o custo da 

contratação de mão de obra, pois são vários os encargos a serem pagos pelo empregador, num 

total de 5,8 % sobre a folha de pagamento (OLIVEIRA, 2009, p. 142, 143e 144). 

Tabela 02 – Encargos sobre a folha de pagamento 

TIPO % 

Salário Educação 2,5 % 

SESI /SESC 1,5 % 

SENAI/SENAC 1,0 % 

SEBRAE 0,6 % 

INCRA 0,2 % 

Fonte: Confecção própria – informações obtidas em Oliveira (2009, p.143) 

2.3.3.2.3. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 

Oliveira (2009, p. 144) diz: 

O fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), instituído em 1966, regido 

atualmente pela Lei nº 8.036/1.990, representa uma reserva constituída por depósitos 

realizados pelo empregador na rede bancária e transferidos à Caixa Econômica 

Federal, com base na remuneração do empregado.  

O FGTS foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. É constituído de 

contas vinculadas, abertas em nome de cada trabalhador, quando o empregador  efetua o 

primeiro depósito. O saldo da conta vinculada é formado pelos depósitos mensais efetivados 

pelo empregador, equivalentes a 8,0% do salário pago ao empregado, acrescido de atualização 

monetária e juros (FGTS, 2014). Nos casos de demissões sem justa causa, incide ainda uma 

multa de 40% sobre o saldo da conta vinculada do trabalhador demitido, que deverá estar de 

acordo com o extrato fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF para a homologação da 

rescisão do contrato de trabalho (FABRETTI, 2012, p. 174). 
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2.3.3.3. FUNRURAL – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 

Segundo o SENAR (2014) o FUNRURAL é uma contribuição previdenciária paga pelo 

empregador rural pessoa física, com alíquota incidente sobre a receita bruta proveniente da 

comercialização da produção rural, composto da seguinte forma: 

Tabela 03: Alíquotas do FUNRURAL para produtores pessoas físicas 

FUNRURAL 

INSS  2,0 % 

SAT  0,1 % 

SENAR  0,2 % 

Fonte: Confecção própria – informações obtidas em NFPR 

O FUNRURAL é a contribuição substitutiva à cota patronal do encargo previdenciário 

(20%) mais o percentual do RAT – Riscos Ambientais do Trabalho (3%) dos produtores 

rurais pessoas físicas, jurídicas e também das empresas agroindustriais. A alíquota destinada 

ao SENAR é adicional. Esse percentual não faz parte do FUNRURAL, ainda que seja 

recolhido na mesma GPS – Guia da Previdência Social (NFPR). 

Os dados informados na GPS serão do comprador, inclusive o campo identificador será 

informado o CNPJ (Cadastro Nacional Pessoa Jurídica) do comprador, sendo recolhido no dia 

20 do mês subsequente a comercialização. Recaindo, o dia 20 em dia não útil, deverá ser 

antecipado o recolhimento para o primeiro dia útil anterior (CENOFISCO). 

No dia 03/02/2010, o Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão unânime, julgou 

inconstitucional a contribuição previdenciária para o FUNRURAL, como prevista no artigo 1º 

da Lei 8.540/92. “O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 8.540/92 ao 

julgar o Recurso Extraordinário nº 363852, interposto pelo Frigorífico Mataboi S.A., de 

Minas Gerais – MG por entender que a contribuição previdenciária do FUNRURAL foi 

instituída por uma lei ordinária e não por uma lei complementar, como deveria ter ocorrido”. 

O STF conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da 

retenção e do recolhimento da contribuição previdenciária ou do seu recolhimento por sub-

rogação de empregadores, pessoas físicas, fornecedores de bovinos para abate, declarando a 

inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.540/92, com a redação atualizada até a Lei nº 

9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha a 

instituir a contribuição (SENAR/2014). 
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Segundo Gomes (2010) “após a decisão, milhares de produtores foram à Justiça e 

obtiveram liminares para deixar de recolher o tributo”. Então o tributo está suspenso até que a 

legislação seja revista.  

Observando o que diz o Art. 195 da CF, que determina que “a seguridade social será 

financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta”, o empregador rural pessoa física é 

obrigado a contribuir para a Previdência Social, pois esta garante os benefícios 

previdenciários então custeados. E também o Art. 194 “A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”, com contornos de 

unicidade e uniformidade, sem distinguir se é destinada aos trabalhadores urbanos ou rurais. 

Portanto a partir de 1988, com a ‘ausência de distinção’ dos Sistemas Previdenciários dos 

trabalhadores rurais e urbanos, fica proibida à existência de quaisquer normas diferenciadoras. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a Lei Complementar nº 11/71 não foi recepcionada pela 

Carta de 1988, pelo menos até a promulgação das leis reguladoras do novo sistema 

previdenciário (PICANÇO JUNIOR, 2010).  

Se o produtor rural possuir liminar ou decisão judicial para não recolher o valor destinado 

à Previdência Social e ao RAT (2,1%) deve recolher a contribuição destinada ao SENAR 

(0,2%) (SENAR, 2014). 

2.3.4. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL  

A Lei nº 7.689/88 instituiu a Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) das pessoas 

jurídicas com objetivo de financiar a seguridade social por meio dos lucros auferidos pelas 

pessoas jurídicas e das entidades que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de 

renda.   

A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão 

para o imposto de renda. Será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de 

dezembro de cada ano e no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, 

a base de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço (ART. 2º DA LEI Nº 7.689/88). 
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A alíquota da contribuição é de 9% (nove por cento) e são contribuintes as pessoas 

jurídicas domiciliadas no País e as que lhes são equiparadas pela legislação tributária (ART. 

3º e 4º DA LEI Nº 7.689/88). 

Paga-se a CSLL em quota única ou em até três quotas iguais, mensais e sucessivas, em 

DARF até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado ou último dia útil do mês 

de março do ano seguinte ao encerramento na apuração anual (OLIVEIRA, 2009, p. 118, 

125). 

2.3.5.  Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviço de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS  

ICMS é o imposto estadual sobre Prestações de serviço e sobre operações relativas à 

Circulação de Mercadorias. A circulação de mercadorias representa o principal fato gerador 

do ICMS. “O fato gerador ocorre qualquer que seja a natureza jurídica que provoque a saída 

da mercadoria: venda, transferência de matriz para filial, permuta ou doação”. “O que gera o 

imposto devido é à saída da mercadoria, não o recebimento do preço de venda” (PÊGAS, 

2009, p. 136). 

A CF atribuiu aos estados e ao distrito Federal a competência para regulamentar o ICMS e 

é por esta razão que cada estado brasileiro possui seu próprio regulamento para este imposto, 

determinando o prazo de recolhimento e o documento a ser utilizado em sua arrecadação 

OLIVEIRA (2009, p. 129). 

O ICMS tem diversas hipóteses de incidência, devido a sua característica múltipla.  O 

imposto incide sobre: operações relativas à circulação de mercadorias; prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias 

ou valores; prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio; fornecimento 

de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos 

municípios; fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre 

serviços, de competência dos municípios, quando a legislação aplicável expressamente o 

sujeitar à incidência do imposto estadual (ART. 2º DO DECRETO nº 27.427/2000). 

O ICMS tem como característica principal a não cumulatividade, compensando-se o que 

for devido em cada operação de venda com o montante cobrado nas operações anteriores. A 
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lei não permite o crédito nos casos em que as vendas seguintes sejam isentas ou não 

tributadas.  

O imposto é pago de uma forma indireta, pois o imposto está embutido no preço dos 

produtos. Este tributo (o ICMS) é indireto e regressivo, por isso, proporcionalmente quem 

ganha menos paga mais, e independente da capacidade contributiva de cada um, todos pagam 

o mesmo imposto que vem embutido no preço dos produtos. 

Pêgas (2009, p. 141) diz que “a base de cálculo, de forma geral, representa o valor da 

operação com mercadorias, incluindo os gastos acessórios como frete e seguro, até o 

momento da entrada da mercadoria no estabelecimento do contribuinte”. As alíquotas do 

imposto interestadual vária de acordo com a região. 

No Rio de Janeiro a alíquota é de 19%, que é a soma da alíquota interna 18% + 1% 

referente ao FECP (Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as desigualdades sociais). 

2.3.6.  Imposto sobre Serviço – ISS  

“O ISS é um tributo indireto de competência dos municípios incidente sobre serviços de 

qualquer natureza. Este imposto tem como fato gerador a prestação, por empresa ou 

profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante da lista da LC 

nº 116/2003”. Assim, toda pessoa que prestar atividade denominada serviço será sujeito 

passivo do imposto. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, deduzido do valor de 

materiais fornecidos pelo prestador do serviço. As alíquotas são fixadas pelos municípios 

(OLIVEIRA, 2009, p. 164,165). 

2.4. TRIBUTAÇÃO NA ATIVIDADE RURAL DO PECUARISTA PESSOA FÍSICA 

A atividade rural, do pecuarista, é tributada com base nas mesmas regras aplicáveis às 

demais pessoas físicas ou jurídicas. O produtor rural que não adotar a forma de empresa rural 

continuará submetido a regime jurídico próprio, como pessoa física, com o comprometimento 

de seu patrimônio pessoal próprio, pelas obrigações contraídas em decorrência do exercício de 

sua atividade. Na condição de produtor rural deverá fazer registro na Secretaria da Fazenda 

para obtenção de Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural. O produtor rural cuja atividade 
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rural constitua sua principal profissão pode exercer este ramo de atividade como pessoa física 

tributado pela tabela progressiva mensal (YOUNG, 2011, p. 17, 18, 19).  

Considera-se produtor rural a pessoa natural dedicada à atividade agropecuária que realize 

operações relativas à circulação de mercadorias (ART. 4º, INCISO VI do RICMS/SP).  

Os tributos incidentes à atividade do produtor rural pessoa física, pecuarista, são mostrados 

na tabela abaixo: 

Tabela 04: Tributação do Produtor Rural Pessoa Física (Pecuária) 

ENTE 

FEDERATIVO 

TRIBUTO OBSERVAÇÃO 

União 

IRPF  

ITR 

Folha de pagamento (INSS, FGTS 

e contribuição de terceiros) 

GTA 
Emitida no Serviço Oficial de Defesa 

Sanitária Animal da circunscrição 

Estado 

IPVA  

ICMS É imposto diferido. 

ITD São impostos desvinculados de 

qualquer atividade econômica. Município ITBI inter vivos 

 Contribuição Sindical Rural  

A competência para a arrecadação da 

contribuição sindical rural é da 

Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil - CNA 

Fonte: Elaboração própria – informações obtidas em PASSOS e STICCA (2006) e CF 

Os tributos incidentes na atividade desenvolvida pelo pecuarista pessoa física serão 

divididos em patrimônio e renda/produção e consumo, apenas didaticamente, conforme 

mostra o quadro a seguir. 

Quadro 05: Tributos incidentes na atividade desenvolvida pelo Pecuarista Pessoa Física 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Folha de pagamento: 

- INSS 

- FGTS 

- Contribuições de Terceiros 

Outras obrigações: 

- GTA 
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2.4.1.  Impostos e contribuições sobre o Patrimônio e a Renda  

2.4.1.1. Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF  

O Decreto nº 3.000/1.999 dispõe sobre os rendimentos da atividade rural no Art. 57.  “São 

tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida pelas pessoas 

físicas”. Sobre as formas de apuração explica: 

Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante 

escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, 

os investimentos e demais valores que integram a atividade.  

§ 1º  O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas 

escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o 

adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu 

poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.  

§ 2º  A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de 

cálculo à razão de 20 % da receita bruta do ano-calendário.  

§ 3º  Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de cinqüenta 

e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, 
mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa.  

§ 4º  É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento 

eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem seqüencial ou tipograficamente.  

§ 5º  O Livro Caixa deve ser numerado seqüencialmente e conter, no início e no 

encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a 

finalidade do Livro.  

§ 6º  A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a 

entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.  

§ 7º  O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.  

A RFB disponibiliza o programa aplicativo do livro-caixa de Atividade Rural para pessoa 

física que exerça a atividade rural no Brasil, no sítio <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Figura 01: Programa da Atividade Rural - escrituração do Livro Caixa 

 

 

Fonte: Programa para escrituração do Livro Caixa (2013) 
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Sobre a Receita Bruta o Decreto nº 3.000/1.999 esclarece: 

Art. 61.  A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas 

dos produtos oriundos das atividades rurais, exploradas pelo próprio produtor-
vendedor. 

§ 5º  A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser 

comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do 

produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do 

produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.  

O Art. 62 do Decreto nº 3.000/1999 explica no §1º que “as despesas de custeio e os 

investimentos são aqueles necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte 

produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida”. 

Segundo Young (2011, p. 29) “considera-se despesa de custeio aquela necessária à 

percepção dos rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada 

com a natureza das atividades rurais exercidas”. 

Os investimentos são definidos no § 2º do Art. 62 do Decreto nº 3.000/1999: 

 Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos financeiros, 

durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, 

com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria 
da produtividade e seja realizada com: I - benfeitorias resultantes de construção, 

instalações, melhoramentos e reparos; II - culturas permanentes, essências florestais 

e pastagens artificiais; III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e 

equipamentos, máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários de emprego 

exclusivo na exploração da atividade rural; IV - animais de trabalho, de produção e 

de engorda; VI - insumos que contribuam destacadamente para a elevação da 

produtividade, tais como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e 

mudas selecionadas, corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e 

animais; VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade.  

E o § 3º  esclarece que “as despesas relativas às aquisições a prazo somente serão 

consideradas no mês do pagamento de cada parcela”.  

No programa da RFB para preenchimento da declaração usa-se a tela da atividade rural 

própria, para calcular o resultado da atividade rural observando-se o descrito no Art. 63 do 

Decreto nº 3.000/1.999. “Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da 

receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os 

imóveis rurais da pessoa física”. Ou seja: 

Resultado = Receita bruta recebida – despesas pagas 

O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto, na 

declaração de rendimentos e, quando negativo, constituirá prejuízo compensável (desde que 

escriturado em Livro Caixa). Para sua apuração, as receitas, as despesas e os investimentos 
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são computados mensalmente pelo regime de caixa. O resultado da exploração da atividade 

rural exercida pela pessoa física é apurado mediante a escrituração do livro-caixa, abrangendo 

as receitas, as despesas, os investimentos e demais valores que integram a atividade. Quando a 

receita bruta total auferida no ano-calendário não exceder a R$ 56.000,00 é facultada a 

apuração mediante prova documental, dispensada a escrituração do livro-caixa, encontrando-

se o resultado pela diferença entre o total das receitas e o das despesas/investimentos (PIR, 

2014). 

Também é permitido à pessoa física apurar o resultado pela forma contábil. Nesse caso, 

deve efetuar os lançamentos em livros próprios de contabilidade, necessários para cada tipo 

de atividade (Diário, Caixa, Razão etc.), de acordo com as normas contábeis, comerciais e 

fiscais pertinentes a cada um dos livros utilizados. A RFB disponibiliza o programa aplicativo 

Livro-Caixa da Atividade Rural para pessoa física que exerça a atividade rural no Brasil ou no 

exterior, o qual permite a escrituração pelo sistema de processamento eletrônico, no sítio 

<http://www.receita.fazenda.gov.br>. Ao fazer a apuração do Resultado o contribuinte tem a 

opção de escolher pelo limite de 20 % da receita bruta total ou pelo resultado (PIR, 2014). 

Quadro 06: Orientações sobre a apuração do IRPF 

 

Fonte: Art. 64 a 68 do Decreto nº 3.000/1.999 

O resultado auferido em 
unidade rural comum ao 

casal deverá ser apurado e 
tributado pelos cônjuges 
proporcionalmente à sua 
parte ou em conjunto na 
declaração de um dos 

cônjuges.  

O resultado positivo obtido 
na exploração da atividade 

rural pela pessoa física 
poderá ser compensado 

com prejuízos apurados em 
anos-calendário anteriores, 
mas se o contribuinte optar 
pela aplicação do limite de 

20% da receita bruta do 
ano-calendário, perderá o 
direito à compensação do 

total dos prejuízos 
correspondentes a anos-

calendário anteriores ao da 
opção.  

A pessoa física fica 
obrigada à conservação e 
guarda do Livro Caixa e 

dos documentos fiscais que 
demonstram a apuração do 

prejuízo a compensar.  
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As deduções do rendimento tributável permitidas na determinação da base de cálculo 

sujeita à incidência mensal do imposto são mostradas no quadro abaixo.  

Quadro 07: Deduções permitidas 

 

Fonte: Art. 73 a 81 do Decreto nº 3.000/1.999 

A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de 

todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não 

tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as 

deduções permitidas. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá 

em dedução de vinte por cento dos rendimentos, dispensada a comprovação da despesa e a 

indicação de sua espécie. E apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser 

restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Art. 83 a 85 do 

Decreto nº 3.000/1.999). 

A tabela a ser aplicada para o cálculo do imposto sobre a renda para o exercício de 2014 é 

a seguinte: 

Tabela 05: Cálculo anual do IRPF para o exercício de 2014. 

Base de cálculo anual em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$ 

Até 20.529,36  - - 

De 20.529,37 até 30.766,92  7,5 1.539,70 

De 30.766,93 até 41.023,08  15,0 3.847,22 

De 41.023,09 até 51.259,08  22,5 6.923,95 

Acima de 51.259,08  27,5 9.486,91 

Fonte: RFB/2014 

As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

As despesas com dependentes menores de 18 anos ou até 24 anos se estiver cursando o ensino superior ou 
técnico. 

A importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em 
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos 

provisionais 

Os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1º, 2º e 3º 
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual 

individual.  

As despesas médicas, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio 
tratamento e ao de seus dependentes. 



50 

 

A RFB disponibiliza o programa de declaração de imposto sobre a renda para pessoa 

física, no sítio <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

2.4.1.2. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 

ITR é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, isto é, a propriedade localizada fora 

da zona urbana do município (Lei nº 9.393/96).  

O ITR incide sobre os imóveis localizados foras das áreas urbanas dos municípios. A 

alíquota é maior para propriedades de maior área e baixo grau de utilização, de modo a 

desestimular os grandes latifúndios improdutivos (RFB/2014). 

A Cartilha da RFB/ITR/2014 define “para efeito do ITR, considera-se imóvel rural a área 

contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras confrontantes, do mesmo titular, 

localizada na zona rural do município, ainda que, em relação a alguma parte da área, o 

contribuinte detenha apenas a posse”. 

O Decreto nº 4.382, de 19/09/2002, regulamentou a tributação sobre a Propriedade Rural, 

dizendo no Art. 1º “O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR será cobrado e 

fiscalizado em conformidade com o disposto neste Decreto”.  

A EC 42/03 redigiu, sobre o ITR, o que diz a CF: 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

VI - propriedade territorial rural; 

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: 

I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a 

manutenção de propriedades improdutivas;  

II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o 

proprietário que não possua outro imóvel;  

III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, 

desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia 
fiscal.  

O CTN define a competência, o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte do ITR:  

Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural 

tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por 
natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município. 

Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. 

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio 

útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 
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Art. 3º. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário.  

 Valor fundiário equivale a “solo nu” (solo não cultivado nem construído). 

A base de cálculo do ITR é o Valor da Terra Nua Tributável (VTNT). 

O valor do ITR a ser pago é obtido mediante a multiplicação do VTNT pela alíquota 

correspondente, considerados a área total e o grau de utilização (GU) do imóvel 

rural. 

Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R$ 10,00 (dez 

reais). 

Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o VTNT - a alíquota 

correspondente, considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU. 

Grau de utilização é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada pela 
atividade rural e a área aproveitável do imóvel rural; constitui critério, juntamente 

com a área total do imóvel rural, para a determinação das alíquotas do ITR. 

A alíquota utilizada para cálculo do ITR é estabelecida para cada imóvel rural, com base 

em sua área total e no respectivo grau de utilização (GU). 

A apuração do ITR deve ser efetuada pelo contribuinte ou responsável, independentemente 

de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, sujeitando-se a homologação posterior.  O Diat é o 

Documento de Informação e Apuração do ITR, destinado à apuração do imposto. Está 

obrigado a preencher o Diat, correspondente a cada imóvel rural, o sujeito passivo, pessoa 

física ou jurídica, exceto o imune e o isento. Compete à SRFB a administração do ITR, 

incluídas as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização (Art. 8, 10, 15 da Lei nº 

9.393/96). 

Para preencher e gravar a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

(DITR) do exercício de 2014, para fins de apresentação à SRFB é necessário fazer o 

download do programa gerador da declaração no site da Receita Federal. A DITR deve ser 

elaborada com o uso de computador, mediante a utilização do Programa Gerador da 

Declaração do ITR, relativo ao exercício de 2014 (ITR2014), disponível no sítio da RFB na 

Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br> (ITR/2014). 

A DITR deve ser apresentada por toda pessoa física ou jurídica que seja proprietária, titular 

do domínio útil ou possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária, de imóvel rural. Ela 

é composta pelo Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (Diac) e pelo Diat 

(ITR/2014). 

 A declaração deve ser apresentada pela Internet, com a utilização do programa de 

transmissão Receitanet, disponível no sítio da SRFB na Internet, no endereço 
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<http://www.receita.fazenda.gov.br>. As declarações podem ser transmitidas até o dia 30 de 

setembro de 2014 (RFB/2014). 

O valor do imposto a pagar apurado na declaração (calculado pelo programa) deve ser 

recolhido no prazo previsto na legislação, independentemente da apresentação da declaração. 

O pagamento do imposto de valor igual ou superior a R$ 100,00 pode ser pago em até 4 

(quatro) quotas iguais, mensais e consecutivas, desde que o valor de cada quota não seja 

inferior a R$ 50,00. O imposto de valor inferior a R$ 100,00 deve ser recolhido em quota 

única. O valor mínimo de imposto a ser pago é R$ 10,00, independentemente do valor 

calculado ser menor (ITR/2014). 

Para pagar o imposto devido, a RFB explica:  

No ato da apresentação da declaração, o contribuinte fica notificado a recolher, no 

prazo previsto na legislação, o valor do imposto a pagar apurado na declaração. O 

pagamento do imposto, mediante a apresentação do DARF, deve ser efetuado nas 

agências bancárias ou utilizando os caixas eletrônicos de auto-atendimento.  

Para imprimir o DARF, clique:  

a) em Declaração na barra de menu e, em seguida, em Imprimir e em DARF de 

Imposto;  

b) na barra de ferramentas, no ícone Impressora e, em seguida, em DARF de 

Imposto; ou  

c) em Imprimir na barra lateral e, em seguida, em DARF de Imposto.  

2.4.2.  Impostos e Contribuições sobre a Produção e Consumo:  

2.4.2.1. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviço de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS  

A seção II da resolução SEFAZ/RJ nº 720 de 04/02/2014 no Art. 24 diz “que as pessoas 

físicas que se dediquem à pecuária, com a finalidade de comercialização, estão obrigadas à 

inscrição no Cadastro de Pessoa Física-Contribuinte (CPFC)”. O pedido de inscrição é feito 

da seguinte forma: 

Art. 40. A solicitação de inscrição estadual, em qualquer segmento do Cadastro de 

Contribuintes do ICMS – CAD-ICMS, dar-se-á pela transmissão à SEFAZ do 
Documento de Cadastro do ICMS (DOCAD). 

§ 1.º O processo de apresentação do pedido de inscrição, em função das 

características do contribuinte, poderá ser: 

I - simplificado, ficando o requerente dispensado do comparecimento a uma 

repartição fiscal e de apresentação de qualquer documentação; ou 
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II - presencial, ficando o requerente obrigado ao comparecimento à repartição fiscal 

indicada no DOCAD disponibilizado após a sua transmissão eletrônica à SEFAZ, 

para apresentação da documentação. 

§ 2.º O processo simplificado será automaticamente aplicado aos pedidos que 

atendam às condições abaixo especificadas, ficando os demais sujeitos ao processo 

de apresentação presencial: 

I - ser um pedido de inscrição obrigatória; 

IV - o estabelecimento estar localizado nesta unidade da federação. 

Art. 41. Antes da transmissão do pedido de inscrição, deverá ser efetuado o 

pagamento da TSE, salvo quando se tratar de contribuinte: 

I - cujo pedido, conforme normas do § 2.º do art. 40 deste Anexo, seja de 
apresentação simplificada; 

II - pessoa física identificada no art. 24 deste Anexo; 

III - isento do pagamento de TSE. 

A documentação exigida para inscrição no CPFC, conforme Art. 46 da mesma resolução 

será o preenchimento do DOCAD e cópia dos seguintes documentos: CPF - Cadastro de 

Pessoa Física; documento de identidade; comprovante de propriedade do imóvel onde o 

requerente exercerá sua atividade ou de instrumento que autorize sua ocupação, devidamente 

acompanhado do título de propriedade do imóvel; e comprovante de residência da pessoa 

física, quando o endereço residencial informado for diferente do endereço do local em que 

exercerá suas atividades.  

Os esclarecimentos sobre a inscrição são:  

A cada imóvel objeto de exploração pecuária, corresponderá um número de 

inscrição, salvo quando se tratar de imóveis limítrofes, explorados pela mesma 

pessoa e localizados no mesmo Município. No caso de o imóvel estender-se por 

mais de um Município conceder-se-á inscrição única, abrangente do todo, no local 

da sede da propriedade. Será inscrita a parte do imóvel situada neste Estado, ainda 

que sua sede se localize em outra unidade da Federação. E as pessoas físicas-

contribuintes, que exercerem atividades agrícola, pecuária e/ou de criação animal, 
sob a forma de condomínio, serão atribuídos números distintos de inscrição. 

Resolução nº 720/2014 (Art. 51 e 52) 

De acordo com inciso XI do Art. 14 do RICMS/RJ, a alíquota do imposto em operação 

com gado, bem como os produtos comestíveis resultantes de sua matança, em estado natural, 

resfriado ou congelado é de 12% (doze por cento).  

Em agosto de 2001 foi criado o programa Rio Leite para estimular a produção de leite no 

Estado do Rio de Janeiro, mas foi o Decreto estadual 41.765 /2009 que zerou o ICMS para 

indústrias ou cooperativas. Depois do decreto, a comercialização de produtos lácteos 

fluminenses passou a gerar para o segmento varejista créditos de ICMS de 19%, de acordo 

com o Art. 1º do Decreto nº 29.042/2001: 
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Art. 1.º Fica instituído o "Programa de Incentivo do Governo do Estado à Produção 

de Leite", mediante a concessão de crédito presumido do ICMS ao contribuinte 

fluminense que adquirir leite produzido no Estado do Rio de Janeiro, diretamente do 

produtor ou através de usinas de laticínios legalmente estabelecidas neste Estado, 

correspondente ao percentual de 12,28% (doze inteiros e vinte e oito décimos por 

cento), sobre o valor total dessas compras, realizadas a partir de 01 de janeiro de 

2002. (alterado pelo Decreto n.º 41.765/2009) 

Art. 2.º O disposto no artigo anterior somente se aplica nos casos em que o valor do 

crédito presumido seja efetivamente repassado ao produtor, o que deverá ser feito 

junto ao pagamento relativo ao mês imediatamente posterior ao da apuração, sob o 

título: "Programa de Incentivo do Governo do Estado à Produção de Leite".  

Parágrafo único - O produtor, para fazer jus ao beneficio, deverá: 

I - estar inscrito no Cadastro de Contribuintes do CAD-ICMS; e 

II - comprovar, através do atestado fornecido pela Secretaria de Estado de 

Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do Interior estar em dia com 

a vacinação do rebanho contra a febre aftosa. 

Segundo SEF/MG (2014) “crédito presumido é uma técnica de apuração do imposto 

devido que consiste em substituir todos os créditos, passíveis de serem apropriados em razão 

da entrada de mercadorias ou bem, por um determinado percentual relativo ao imposto 

debitado por ocasião das saídas de mercadorias ou prestações de serviço”. 

A redação dada pelo SEFAZ/SP (2014) é que o crédito presumido se refere a um crédito 

que não necessariamente corresponderiam ao real se fosse seguido o sistema regular de 

créditos e débitos. Em regra, confere ao contribuinte a opção de se creditar de um valor 

presumido em substituição ao aproveitamento de quaisquer outros créditos. Normalmente o 

valor do crédito presumido é calculado pela aplicação de uma determinada alíquota sobre o 

valor do imposto devido na operação.  

De acordo com a redação dada no Livro XV – da operação com produto agropecuário do 

RICMS/RJ, sobre a operação relativa ao leite (Art. 26) e a operação relativa a gado bovino 

(Art. 1º) fica diferido o imposto incidente nas sucessivas saídas de leite fresco e de gado 

bovino em operações internas.  

O diferimento consiste na transferência do lançamento e do recolhimento do imposto 

incidente em determinada operação para operação posterior. Como o ICMS é um imposto de 

grande complexidade e não se adapta, no sentido econômico e justo, a todas as operações 

vislumbradas pelo legislador, buscaram-se técnicas capazes de desonerar determinados 

setores econômicos. Verificou-se então, que em alguns casos não haviam valores agregados 

aos produtos primários produzidos, ou quando haviam, eram de diminuto valor, não 

oferecendo ao contribuinte a possibilidade de dedução do imposto nas operações anteriores, 

ferindo em parte, o princípio da não-cumulatividade. É o que acontece com as operações 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/webcenter/faces/owResource.jspx?z=oracle.webcenter.doclib%21UCMServer%21UCMServer%2523dDocName%253A720023
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realizadas pelos produtores rurais. Com exceção de grandes produtores, a maioria não agrega 

valores à sua produção, ou quando o faz, são de diminuto valor. Quanto às suas aquisições, 

estas são esporádicas, geralmente insumos e defensivos. Assim, os produtores rurais 

mereceram atenção do legislador para a situação peculiar, levando-o, por motivos de política 

fiscal e pela necessidade econômica de cobrar tributo de pessoa diferente daquela ligada ao 

fato gerador, a conceder diferimento (RIBEIRO, 2005). 

Nas saídas de leite fresco, o pagamento será realizado englobadamente com o devido pelo 

estabelecimento que promover a venda do leite em operação seguinte. Quanto às saídas de 

gado bovino, em operações internas, quando o gado for abatido, o imposto será recolhido pelo 

abatedor, englobadamente com o devido pela saída subsequente do produto, comestível ou 

não, resultante da matança. No Parágrafo único do Art. 1º fica definido o termo abatedor 

como “o proprietário do gado ou a pessoa em nome de quem foi efetuado o abate” (Decreto 

27.427/2000 - RICMS/RJ). 

O DARJ se destina à arrecadação das receitas para a SEFAZ/RJ (Secretaria de Fazenda do 

Estado do Rio de Janeiro). O DIP (Demonstrativo de Item de Pagamento) é um documento 

auxiliar gerado automaticamente pelo Portal de Pagamentos da SEFAZ-RJ e impresso 

juntamente com o DARJ (no mesmo documento PDF).  No DIP, constam todos os dados 

informados pelo usuário referentes à identificação do contribuinte e à especificação do débito 

a ser pago, tais como, o tipo, a natureza e a qualificação da receita, os dados cadastrais do 

contribuinte/destinatário, o número do documento fiscal e da Declaração de Importação, o 

período de referência do débito, a data de vencimento e outros dados relativos ao contribuinte 

e à receita a ser paga. É importante manter o DIP sempre junto ao DARJ correspondente para 

apresentação ao Fisco, quando solicitado (SEFAZ/RJ, 2014). 

O DARJ deve ser gerado exclusivamente pelo Portal de Pagamentos da SEFAZ-RJ. 

 No Portal, devem ser selecionadas as opções a seguir: 

 

 > Portal de Pagamentos 

   > ICMS, ITD, Taxas e Outras receitas 

      > Emitir Documento de Arrecadação - DARJ  

        > Para emitir o DARJ, clique aqui. 

http://www.fazenda.rj.gov.br/
http://www1.fazenda.rj.gov.br/projetoGCTBradesco/br/gov/rj/sef/gct/web/emitirdocumentoarrecadacao/DocumentoArrecadacaoController.jpf
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Figura 02: Emissão DARJ no portal SEFAZ/RJ 

 

Fonte: Portal SEFAZ/RJ (2014) 

A Resolução 720/2014 do SEFAZ/RJ no Anexo II dispõe sobre a Nota Fiscal de Produtor, 

sobre sua obrigatoriedade e uso (de acordo com o Ajuste SINIEF7/05) no Art. 3º “a 

obrigatoriedade de emissão de NF-e, em substituição aos documentos previstos no caput deste 

artigo, não se aplica ao produtor rural não inscrito no CNPJ” (Boletim IOB, 2014). 

O RICMS-RJ/2000, Livro XV, Arts. 45, 46 e 49 diz que o estabelecimento de produtor 

agropecuário emitirá Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 (Anexo II): sempre que promover a 

saída de mercadoria; na transmissão de propriedade de mercadoria; sempre que no 

estabelecimento entrarem mercadorias ou bens, real ou simbolicamente; em outras hipóteses 

previstas na legislação tributária.  

É dispensada a emissão de Nota Fiscal de Produtor no transporte manual do produto 

primário da agricultura e da criação, excluída a condução de rebanho. A Nota Fiscal de 

Produtor será emitida, no mínimo, em 3 vias, e terá o prazo de 48 meses para sua utilização, 

após a usa impressão (Boletim IOB, 2014). 

Tabela 06: Alíquotas utilizadas em operações internas no Estado do Rio de Janeiro 

RIO DE JANEIRO 

Alíquotas Operações/Prestações 

12 % Operação com gado, bem como os produtos comestíveis resultantes de 

sua matança, em estado natural, resfriado ou congelado.  

 Fonte: www.fiscontex.com.br/legislacao/ICMS/aliquotainternaicms 

 Na saída de mercadorias para não contribuintes, aplica-se a alíquota interna do Estado 

vendedor. 
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2.4.2.2. Folha de pagamento 

2.4.2.2.1. Contribuição para a Previdência Social – parte do empregado 

A IN/RFB 971/2009 diz:  

Art. 74. ”As contribuições sociais devidas pelos produtores rurais, pessoa física [...], 

à Previdência Social e as contribuições devidas a outras entidades ou fundos, 

encontram-se disciplinadas no Capítulo I do Título III”.  

Art. 177. O produtor rural, inclusive a agroindústria, deverá recolher, além daquelas 

incidentes sobre a comercialização da produção rural, as contribuições:  

I - descontadas dos segurados empregados e dos trabalhadores avulsos, incidentes 

sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, no 
decorrer do mês. 

Quadro 08: Contribuição para a Previdência Social – parte do empregado 

 

Fonte: site www.previdenciasocial.gov.br 

2.4.2.2.2. Contribuição para a Previdência Social – parte do empregador e contribuição 

de terceiros 

Produtor Rural Pessoa Física - Contribuinte Individual é a pessoa física, que desenvolve a 

atividade agropecuária sendo, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, em 

caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio 

de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua (Art. 165, 

IN/RFB nº 971/2009). 
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O contribuinte deve realizar a sua inscrição no INSS como contribuinte individual no 

portal do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) como filiado e fazer a inscrição 

na matricula CEI (Cadastro Específico do INSS) na RFB para ser utilizada quando dos 

recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da sua 

produção rural e sobre a folha de pagamento de seus empregados e contribuintes individuais e 

preencher e recolher a GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS (anexos IV, V e VI) e 

Informação à Previdência Social por meio magnético, através do SEFIP – Sistema Empresa 

de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social. Informando as remunerações 

pagas, devidas ou creditadas a seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes 

individuais, bem como o valor da sua comercialização rural. SENAR (2013) 

Se o produtor rural possuir liminar ou decisão judicial para não recolher o valor destinado 

à Previdência Social (FUNRURAL) e ao RAT (2,1%) e que ainda quando não recolheu ou 

recolheu a menor a contribuição destinada ao SENAR, deverá neste último caso, declarar em 

GFIP se ainda não o fez, e se fez, em uma nova GFIP de mesma chave, utilizando para 

pagamento uma GPS - Guia da Previdência Social, com código 2712, calculada manualmente 

(0,2%) com preenchimento do valor somente no campo 09, conforme anexo VII (Folder 

SENAR, 2014). 

As contribuições sociais devidas pelos produtores rurais pessoa física à Previdência Social 

e as contribuições devidas a outras entidades ou fundos, encontram-se disciplinadas no 

Capítulo I do Título III da IN/RFB nº 971/2009, segundo o que diz o Art. 74.  

Segundo Art. 183, da IN/RFB nº 971/2009, as contribuições sociais devidas pelo produtor 

rural à Previdência Social e as contribuições por eles devidas às outras entidades ou fundos, 

incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas especificamente a 

segurados empregados e trabalhadores avulsos, são as especificadas na tabela abaixo.  

Tabela 07: Contribuições devidas pelos Produtores Rurais Física 

Contribuinte Base FPAS 
Previdência Social Terceiros 

PREVIDÊNCIA SAT SENAR 

Produtor rural pessoa 

física 

Receita bruta da 

comercialização da 

produção rural 

744 2,0% 0,1% 0,2% 

Fonte: Confecção própria com base no Anexo III da IN/RFB nº 971/2009 
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O contribuinte individual, empregador rural, contribuirá sobre a comercialização da 

produção em relação a empregados e trabalhadores avulsos. Sobre a remuneração de outros 

contribuintes individuais que contratar (20%). 

Para recolher a contribuição pessoal, o Produtor Rural Pessoa Física, na qualidade de 

contribuinte individual, deverá contribuir com 20% da sua remuneração, para ter direito aos 

benefícios previdenciários, respeitando o limite mínimo e máximo do salário de contribuição. 

A partir de 04/2007 poderá contribuir com 11% do salário mínimo. Neste caso, faz jus a todos 

os benefícios, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição (SENAR, 2013). 

O fato gerador das contribuições sociais ocorre na comercialização da produção rural do 

produtor rural pessoa física realizada diretamente com consumidor pessoa física, no varejo; 

adquirente pessoa física, não produtor rural, para venda no varejo a consumidor pessoa física; 

outro produtor rural pessoa física; segurado especial; empresa adquirente, consumidora, 

consignatária ou com cooperativa. Nos contratos de compra e venda para entrega futura, que 

exigem cláusula suspensiva, o fato gerador de contribuições dar-se-á na data de emissão da 

respectiva nota fiscal, independentemente da realização de antecipações de pagamento (Art. 

166 até 176 da IN/RFB nº 971/2009).  

A base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural é o valor da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção. Considera-se receita bruta o valor 

recebido ou creditado ao produtor rural pela comercialização da sua produção rural. As 

contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 

produção rural, industrializada ou não, substituem as contribuições sociais incidentes sobre a 

folha de pagamento dos segurados empregados e trabalhadores avulsos (Art. 166 até 176 da 

IN/RFB nº 971/2009).  

As contribuições apuradas com base na receita bruta proveniente da comercialização da 

produção rural, industrializada ou não, serão calculadas mediante a aplicação das alíquotas 

discriminadas na tabela 11. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições 

incidentes sobre a comercialização da produção rural é do produtor rural, observando os 

prazos (Art. 166 até 176 da IN/RFB nº 971/2009). 

Deverá ser emitida matrícula para cada propriedade rural de um mesmo produtor rural, 

ainda que situadas no âmbito do mesmo Município, ao fazer o cadastro na Previdência Social. 

O produtor rural que vender a propriedade rural deverá providenciar o encerramento da 

matrícula sob sua responsabilidade relativa à propriedade vendida, mediante solicitação de 
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alteração cadastral, pois o adquirente deverá providenciar outra matrícula. Os cadastros da 

Previdência Social são constituídos dos dados das pessoas físicas seguradas. A inscrição ou a 

matrícula serão efetuadas, no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas atividades, 

para o produtor rural contribuinte individual, sendo ele mesmo o responsável pela matrícula 

(Art. 32, 18 e 19 da IN/RFB nº 971/2009). 

As cotas do salário-família serão pagas ao segurado junto com o salário mensal.  O 

ressarcimento do valor pago a título de salário-família se dará por meio de reembolso. Deve-

se conservar, à disposição da RFB, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária, 

toda a documentação relativa ao pagamento do salário-família. Não integram a remuneração, 

para fins de percepção de salário-família o décimo terceiro salário e o adicional de 1/3 (um 

terço) de férias. A cota de salário-família é devida proporcionalmente aos dias trabalhados 

quando da admissão e da demissão do segurado empregado no decurso do mês (Art. 84 e 85 

da IN/RFB nº 971/2009). 

O décimo terceiro salário integra a base de cálculo, das contribuições sociais quando do 

pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão de contrato de trabalho. é calculada em 

separado da remuneração do mês, mediante a aplicação da alíquota de 8% (oito por cento), 

9% (nove por cento) ou 11% (onze por cento), de acordo com a faixa salarial constante da 

tabela publicada periodicamente pelo MPS (Ministério da Previdência Social), observados os 

limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Para o recolhimento das contribuições 

sociais incidentes sobre o décimo terceiro salário, deverão ser informados, no documento de 

arrecadação, a competência 13 (treze) e o ano a que se referir, exceto no caso de décimo 

terceiro salário pago em rescisão de contrato de trabalho, cuja competência será a do mês da 

rescisão (Art. 94 a 99 da IN/RFB nº 971/2009). 

O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre o décimo 

terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro, antecipando-se o 

prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia. 

Na rescisão de contrato de trabalho, inclusive naquela ocorrida no mês de dezembro, em que 

haja pagamento de parcela de décimo terceiro salário, as contribuições devidas devem ser 

recolhidas até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da rescisão (Art. 96 a 99 IN/RFB nº 

971/2009).  
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Para recolher as contribuições, o produtor rural pessoa física deverá preencher GFIP, por 

meio magnético, através do SEFIP, baixada do Site: www.caixa.gov.br; 

www.previdenciasocial.gov.br; www.receita.fazenda.gov.br ou www.mte.gov.br. 

O Produtor Rural Pessoa Física - Contribuinte Individual, não deve incluir o seu próprio 

nome como trabalhador na GFIP, seu nome deve constar no campo razão social. Após as 

informações prestadas, o sistema gera a GPS. 

2.4.2.2.3. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS  

O empregador deverá fazer o deposito em um documento próprio, denominado Guia de 

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência social 

(GRP), em meio eletrônico. Esse documento deverá ser gerado pelo SEFIP, fornecido 

gratuitamente nas agencias da CEF, dos bancos conveniados ou nos sites da CEF 

(www.caixa.gov.br), do Ministério da Previdência e Assistência Social (www.mpas.gov.br) e 

do Ministério do Trabalho e Emprego (www.mte.gov.br) (OLIVEIRA, 2009, p. 145). 

Segundo SEFIP/GRF – FGTS/2014: 

O SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social) é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, que permite ao 

empregador/contribuinte consolidar os dados cadastrais e financeiros da empresa e 

seus empregados, bem como repassá-los ao FGTS e à Previdência Social. A GRF é a 
guia com código de barras para recolhimento regular do FGTS, sendo gerada logo 

após a transmissão do arquivo SEFIP, na Conectividade Social.  O arquivo SEFIP 

deve ser transmitido mensalmente, quando houver: 

 Recolhimentos e informações ao FGTS; 

 Apenas recolhimentos ao FGTS;  

 Apenas informações à Previdência Social. 

O recolhimento do FGTS deve ser realizado até o dia 7 do mês seguinte àquele em 

que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador. Caso o 

dia de vencimento seja coincidente com dia não útil ou último dia útil do ano, o 

recolhimento deverá ser antecipado para o primeiro dia útil imediatamente anterior.  

2.4.3. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

Além de apresentar as declarações acima apresentadas o Pecuarista Pessoa Física ainda 

tem as seguintes obrigações:  

 Fazer o cadastro no CAR (Cadastro Ambiental Rural); 
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 Preencher e pagar a GTA (Guia de Transporte Animal); 

 Pagar a Contribuição sindical Rural 

2.4.3.1. O Cadastro Ambiental Rural – CAR 

A partir de 2012, com a criação da Lei 12.651/2012 no âmbito do Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, o proprietário rural que tem em sua propriedade 

Áreas de Preservação Permanente – APP, áreas de Reserva Legal, florestas e remanescentes 

de vegetação nativa, Áreas de Uso Restrito e áreas consolidadas das propriedades e posses 

rurais do país tem que fazer o Cadastro Ambiental Rural – CAR. O CAR é um registro 

eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as 

informações ambientais referentes à situação das áreas citadas (MMA, 2014). 

O CAR se constitui em base de dados estratégica para o controle, monitoramento e 

combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem 

como para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais (MMA, 2014). 

Segundo o PITR (2014), considere como área de preservação permanente (APP) “a área 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.  

O PITR (2014) nas orientações para preenchimento de fichas diz que: 

Considere como área de reserva legal a área localizada no interior de uma 

propriedade ou posse rural, observados os percentuais mínimos em relação à área do 

imóvel, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 

recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 

processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa, assim averbada no Registro 

de Imóveis competente ou registrada no órgão ambiental competente por meio de 

inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), subtraída a área em comum já 

considerada como de preservação permanente. 

Áreas cobertas por florestas nativas são: 

São áreas nas quais o proprietário protege as florestas nativas, primárias ou 

secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, onde o proprietário 

conserva a vegetação primária – de máxima expressão local, com grande diversidade 

biológica, e mínimos efeitos de ações humanas, bem como a vegetação secundária – 

resultante dos processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da 

vegetação primária por ações humanas ou causas naturais. PITR, 2014 
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As encostas com inclinação entre 25º e 45º são consideradas áreas de uso restrito, segundo 

Art. 11 Lei 12.651/2012:  

Art. 11.  Em áreas de inclinação entre 25° e 45°, serão permitidos o manejo florestal 

sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem como a manutenção 

da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, observadas 

boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as 

hipóteses de utilidade pública e interesse social. 

Área rural consolidada, segundo a Lei 12.651/2012:  

Art. 3º . Área de imóvel rural com ocupação antrópica (cultura agrícola, pasto, agro 

floresta, ecoturismo ou turismo rural) preexistente a 22 de julho de 2008, com 
edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último 

caso, a adoção do regime de pousio (descanso proporcionado às terras cultiváveis, 

interrompendo-lhe as culturas para tornar o solo mais fértil).  

 Art. 2º da IN nº 2/MMA/2014 diz que: 

Atividades agrossilvipastoris são as atividades desenvolvidas em conjunto ou 

isoladamente, relativas à agricultura, à aquicultura, à pecuária, à silvicultura e 

demais formas de exploração e manejo da fauna e da flora, destinadas ao uso 

econômico, à preservação e à conservação dos recursos naturais renováveis. 

A Lei 12.651/2012 no Art. 3º define a posse rural como “aquela explorada mediante o 

trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os 

assentamentos e projetos de reforma agrária”.  

Para fazer o cadastro acesse o site www.car.gov.br > cadastro > Baixar o módulo de 

cadastro (depois de ler os termos de uso e concordar com ele) e instalar em seu computador. 

Selecione o estado em que o imóvel está localizado. Para efetivar o cadastro é só observar as 

opções disponíveis na tela inicial.  Ao acessar a página do CAR, encontra-se um guia de 

orientação para realização do cadastro.  

No MAPA SP encontram-se orientações detalhadas, com ilustrações, para o preenchimento 

do CAR, mas para efeito de inscrição no CAR, observe a IN nº 2/MMA/2014 (Instrução 

Normativa No 2/MMA, de 06 de maio de 2014) que dispõe sobre os procedimentos para a 

integração, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR e 

define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural - CAR. 

2.4.3.2. Guia de Transporte Animal (GTA) 

O Decreto nº 5.741/2006 no Art. 44 prevê a fiscalização do trânsito de animais, seja qual 

for à via de trânsito, a apresentação da documentação é obrigatória. O documento oficial para 
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transporte de animal no Brasil é a Guia de Trânsito Animal (GTA) conforme mostra o Anexo 

III, que contém as informações sobre o destino e condições sanitárias, bem como a finalidade 

do transporte animal (SFA/MAPA, 2014). 

A GTA é a emissão de documento zoossanitário para o trânsito intra e interestadual de 

animais destinados à cria, recria, engorda, reprodução, abate. Os responsáveis pelo 

fornecimento da GTA são os proprietários, transportadores e todos aqueles que a qualquer 

título tiverem animais sob seu poder ou guarda. Estes no que se refere às vacinações 

compulsórias contra a febre aftosa, raiva e brucelose, deverão requerer a GTA, com 

antecedência de 24 horas, junto ao Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal da 

circunscrição correspondente, munidos da seguinte documentação: Nota de Produtor ou Nota 

Fiscal ou outro documento hábil da Secretaria da Fazenda (SFA/MAPA (2014). 

Quadro 09: Procedimentos para emissão da GTA e atualização dos dados cadastrais 

 

Fonte: Elaboração própria – informações extraídas manual de padronização SFA/MAPA, 2014 

2.4.3.3. Contribuição Sindical Rural 

Os Art. 578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dizem que a contribuição 

sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria 

Consultar aos manuais de emissão 
específicos para cada espécie no 

seguinte endereço eletrônico: 
http://www.agricultura.gov.br/anim

al/mercadointerno/ transito. 

Deverá ser emitida uma 
GTA para cada espécie, 
cada origem e destino, 
cada finalidade e cada 
veículo transportador.  

A GTA somente pode ser 
emitida para caracterizar 

o deslocamento de 
animais entre distintas 

localizações geográficas. 

A GTA emitida por funcionários 
autorizados dos órgãos 
executores de sanidade 
agropecuária será aceita 

independentemente de habilitação 
prévia pelo MAPA. 

A GTA deve ser emitida em no mínimo 3 (três) vias. A 1ª via 
acompanha os animais. A 2ª via deverá ser enviada pelo 

emissor à UVL (Unidade Veterinária Local) responsável pelo 
município de origem dos animais. A 3ª via, ou autenticação 

eletrônica, deverá ser arquivada pelo emissor.  

O destinatário fica obrigado a 
notificar, em até 30 (trinta) dias 

após o trânsito, a data de chegada 
e o número total de animais 
recebidos, ao escritório de 

atendimento  onde o 
estabelecimento rural de destino 

encontra-se cadastrado.  

Os produtores deverão realizar, pelo menos a cada seis meses, 
atualização do quantitativo de animais dos seus rebanhos.  

As etapas de vacinação obrigatória dos rebanhos poderão ser 
empregadas para atualização cadastral referente às espécies 
envolvidas, desde que atendida a periodicidade estabelecida 

anteriormente.  



65 

 

econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo 

da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, serão creditados à federação 

correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. A contribuição sindical será 

recolhida, de uma só vez, anualmente (CCSR, 2014). 

 O Sistema Sindical Rural é o sistema que defende, trabalha e fala em seu nome e de todos 

os produtores rurais do Brasil. Constituído de forma piramidal, tem em sua base os sindicatos 

rurais, que são representados pelas federações estaduais, que tem na Confederação Nacional 

da Agricultura (CNA) a sua representação máxima (CCSR, 2014). 

Figura 03: Sistema Sindical Rural 

 

Fonte: CCSR (2014) 

A CNA foi criada por meio do Decreto-lei n.º 53.516/1964, o que garante a presença do 

Sistema CNA em qualquer ponto do país. Assim como a CNA, as Federações atuam em seus 

Estados, enquanto os sindicatos desenvolvem ações diretas de apoio ao produtor rural. Como 

líder do Sistema, a CNA é reconhecida como única representante da categoria legalmente 

constituída. A CNA tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural, por 

força da Súmula nº 396 do STJ (Superior Tribunal de Justiça). Devido ao convênio celebrado 

entre a Receita Federal e a Confederação, a CNA passou a exercer a função de arrecadadora 

da contribuição sindical rural (CCSR, 2014). 

A CCSR (2014, p. 51) dispõe que:  
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De acordo com o artigo 589 da CLT, o montante de arrecadação deverá ser 

partilhado entre as diversas entidades sindicais. Assim, Sindicatos, Federações e a 

Confederação têm legitimidade para a cobrança. A contribuição sindical rural é 

obrigatória e continua a ser exigida do contribuinte por determinação legal, em 

conformidade com o artigo 600 da CLT. 

Ainda de acordo com a cartilha o sistema sindical rural é suprido por duas fontes de 

recursos sendo a mais expressiva delas é a contribuição sindical, obrigatória, cobrada 

diretamente pelo sistema por intermédio da CNA, como estabelece a CLT e a segunda forma 

de contribuição são as mensalidades espontâneas dos associados aos sindicatos rurais. Esta 

contribuição existe desde 1943 e é cobrada de todos os produtores rurais – pessoa física ou 

jurídica. 

O cálculo da contribuição sindical rural é efetuado com base nas informações prestadas 

pelo proprietário rural ao Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais (CAFIR), administrado pela 

SRFB.  Foi firmado um convênio entre a União e a CNA, publicado no Diário Oficial da 

União de 21/05/98, que baseando-se nos termos da Instrução Normativa nº 20/98, a RFB 

repassa os dados das propriedades informados pelos proprietários no ato da declaração do ITR 

para ao CNA, que faz o cálculo do imposto sindical devido e envia ao produtor rural uma guia 

bancária, já preenchida, com o valor da sua contribuição sindical rural, contemplando o valor 

devido de todos os imóveis de sua propriedade declarados à RFB. Até a data do vencimento, 

poderá pagá-la em qualquer agência bancária. Depois só nas agências do Banco do Brasil, no 

prazo máximo de até 90 dias após o vencimento, sendo o valor acrescido dos encargos legais. 

Para as pessoas jurídicas, o vencimento é 31/01/2014 e, para pessoas físicas, em 22/05/2014. 

O não pagamento promoverá a cobrança judicial (CCSR, 2014). 
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3. ESTUDO DE CASO NA FAZENDA BOI GORDO 

3.1. Caracterização da Propriedade 

3.1.1. Localização 

A Fazenda aqui denominada Boi Gordo está localizada na Rodovia RJ 143 no município 

de Barra do Piraí, RJ.             

3.1.2. Geografia do terreno 

A propriedade possui uma geografia irregular, com morros altos e várzeas. Os morros altos 

possuem extensa área plana no topo, onde as pastagens se desenvolvem. Há bons mananciais 

de água, possibilitando a instalação de bebedouros para o gado em vários pontos da 

propriedade. 

3.1.3. História 

A Fazenda Boi Gordo tem, atualmente, um total de 380 ha (hectares). Em 2002, a atual 

proprietária, recebeu de herança parte da propriedade com 55 ha, sendo suas terras situadas no 

interior de outras fazendas e sítios, confrontando com a estrada RJ 143 apenas em duas áreas 

de barranco. Em 2012, comprou mais 325 ha, conseguindo assim acesso direto a RJ 143, sem 

necessidade de passar em terras de terceiros. Os proprietários possuem experiência na gestão 

de propriedade agrícola, pois nasceram, viveram a infância em fazenda e são filhos de 

produtores rurais - pecuarista.  

A melhoria das pastagens foi a primeira providência, com roçadas, aragem e plantação de 

capim braquiária. Foi construída instalação nova para manejo do gado de corte (currais, 

tronco, bebedouros, cochos para sal), instalação de uma balança para pesagem e melhorada a 

instalação utilizada para armazenamento de insumos e defensivos. A estrada da propriedade 

foi refeita, com mudanças no seu traçado e corte dos pontos críticos; colocou-se escória e 
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manilhas; e cercas no seu entorno. Um portal na entrada para a fazenda identifica a 

propriedade.  

A ordenhadeira foi trocada por uma mais eficiente, que atendesse melhor as novas 

necessidades da propriedade. A instalação de um tanque para acondicionamento do leite e seu 

resfriamento foi feita. Os investimentos realizados na melhoria das construções ainda estão 

em andamento. A pecuária de corte é a atividade principal e a leiteira é atividade secundária 

da fazenda.  

3.1.4. Estrutura Organizacional 

Figura 04: Estrutura organizacional 

 

Fonte: Elaboração própria – informações fornecidas pelo proprietário 

A fazenda é gerenciada pela proprietária e administrada por seu marido. A proprietária 

decide quais e como serão feitas as construções, o tamanho do rebanho, cuida das 

movimentações financeiras e do registro das movimentações no negócio. Ao administrador 

cabem as demais decisões relacionadas com o funcionamento da atividade na propriedade. O 

administrador registra todos os dados relacionados à atividade na propriedade em planilha 

Excel, que são supervisionados pela proprietária.  

Os ordenhadores trabalham em regime de rotação, 5 X 1 (trabalha 5 dias e folga 1), sendo 

que a folga dos dois funcionários não podem coincidir. O peão trabalha no regime 4 X 1 

(trabalha 4 dias e folga 1), sendo que em caso de necessidade pode trocar o dia da folga 

(quando ela cai no fim de semana, dia em que a proprietária e o administrador passam o dia 

todo na fazenda). 

PROPRIETÁRIA 

ORDENHADOR 1 ORDENHADOR 2 PEÃO 

ADMINISTRADOR 
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Nas férias de um dos ordenhadores (estes devem tirar férias em meses diferentes), o peão 

assume sua função. E nas férias do peão é contratado um peão temporário. 

3.1.5.  Estrutura produtiva 

A casa principal foi demolida e o terreno está preparado para a construção da casa 

principal, ou seja, a sede da fazenda. A planta da sede já está pronta, com construção 

planejada para início do próximo ano. O pomar e o jardim, ao redor do local onde será a casa 

principal, já foram plantados. As instalações destinadas ao manejo dos animais e ao 

armazenamento dos insumos e defensivos já estão prontas. 

O gado de corte é formado por garrotes, composto por gado nelore e brahman, pois é a raça 

que mais se adapta a geografia e o clima da propriedade. A recria de gado para reposição do 

gado de corte está em inicio de atividade. 

As plantações destinadas para o trato do gado (capineiras e canavial) são adubadas com os 

resíduos retirados dos currais, ou seja, com resíduos orgânicos. A máquina utilizada na 

trituração da ração verde (picadeira) para os animais está nova (foi comprada em 2012). A 

propriedade possui todos os equipamentos necessários a realização de suas atividades. 

O gado leiteiro é predominantemente girolando, com algumas exceções de holandeses PO 

e gir PO. Os machos desmamados do gado leiteiro também são recriados para o corte, mas 

são em menor número, já que se manipula o rebanho de forma que nasça mais fêmea. As 

vacas leiteiras recebem ração verde (capim e cana) para complementação da alimentação das 

pastagens na época da estiagem. 

3.2. Atividade desenvolvida 

As atividades desenvolvidas na propriedade envolvem a pecuária de corte, leiteira e recria. 

O terreno foi distribuído da seguinte maneira: 50% destinado à pastagem para o gado de corte, 

30 % para a pecuária leiteira e 15% para recria, 5% alocado como reserva legal. A pecuária de 

corte é a atividade principal e a leiteira é atividade secundária da fazenda com produção 

média de 300 litros de leite/dia. 
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A venda do gado para abate é feita normalmente duas vezes por ano para o frigorífico. 

Compra-se machos com 6 arrobas em média e vende-se quando atinge 18 arrobas. Para a 

recria de animais com finalidade de reposição do gado vendido, foram compradas, no início 

do último ano, 45 matrizes e 2 touros reprodutores, todos da raça brahman. Em 30/06/2014 já 

possuíam 28 filhotes. Os animais destinados ao corte não recebem alimentação complementar, 

alimentando-se somente em sistema rotativo de pastagens. Atualmente o rebanho do gado de 

corte é composto por 180 animais, excluindo o rebanho da recria.  

Figura 05: Atividades periódicas relacionadas ao gado de corte 

 

Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 

Semanalmente o peão visita os pastos com a finalidade de contar os animais e colocar sal 

nos cochos. Os cuidados com o gado de corte é atividade realizada periodicamente, onde faz-

se um rodízio de acordo com o quadro abaixo: 

Tabela 08: Rodízio no cuidado dos animais de corte 

Mês 

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

Pasto A e B Pasto C e D Pasto E e F Pasto G e H 

Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 

A pecuária leiteira é constituída por um rebanho de 50 vacas em lactação (em média), 15 

vacas em gestação, 50 bezerros “mamões” entre machos e fêmeas e 40 bezerras desmamadas, 

2 touros reprodutores (1 holandês PO e 1 gir PO). A produção de leite é toda enviada ao 

laticínio. Para o manejo dos animais são utilizados 3 cavalos.  

Figura 06: Atividades relacionadas ao gado leiteiro 

 

Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 

Chegada 
do gado ao 

curral. 

Separação para 

o tronco. 
Vacinação/castração/

curativos. 

Saída para 

o pasto.  

Chegada da 

vaca ao curral. 

Higienização 

das tetas. 
Ordenha 

Alimentação 

complementar 

das vacas. 
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Os objetivos almejados pelos proprietários é expandir a propriedade, aumentar a criação de 

boi de corte e conseguir o registro no SISBOV (Sistema Brasileiro de Identificação e 

Certificação de Bovinos e Bubalinos). Para isso é feito o reinvestimento do lucro da atividade 

na propriedade, melhorando sua infraestrutura e aumentando a capacidade produtiva, com 

qualidade na produção final.  

3.2.1. Produção e Consumo 

3.2.1.1. Produção 

Segundo Silva (2006, p. 48 e 49) “a produção é o fenômeno econômico que cria bens e 

serviços para a troca ou permuta; sendo permutados entre si ou por moedas, no caso da venda 

ou compra”, resumindo, a “produção é o fenômeno de fazer aparecer o valor”.    

A produção na fazenda é dividida em dois setores: produção da pecuária de leite e 

produção da pecuária de corte. 

3.2.1.1.1. Produção - Pecuária de Leite 

A produção de leite é feita através de ordenhadeira mecânica das vacas em lactação, com 

baixo uso de tecnologia e alimentação fornecida pelas pastagens, em sistema de rotação. A 

alimentação só é complementada no período de estiagem, com utilização de cana-de-açúcar e 

capim napier, ambos plantados na propriedade com esta finalidade. 

A ordenha é feita às 6 horas, sendo que enquanto um ordenhador cuida das vacas no curral 

o outro busca as outras no pasto. Os dois profissionais se revesam nesta atividade. A produção 

de 300 l/dia equivale a uma média de 6 l/vaca/dia. Em 2013, a receita bruta com gado leiteiro 

foi de R$ 112.780,00. 

Tabela 09: Produção diária gado leiteiro 

 Qte Produção Média 

Vacas 50 300 l/dia 6 l/vaca/dia 

Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 
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Quadro 10: Receita Bruta com gado leiteiro – 2013 

Receitas Unid jan/2.013 fev/2.013 mar/2.013 abr/2.013 mai/2.013 jun/2.013

Venda de leite R$ R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

Descarte vacas R$ - R$ 1.140,00 - - - -

Total R$ R$ 9.000,00 R$ 10.140,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

Receitas Unid jul/2.013 ago/2.013 set/2.013 out/2.013 nov/2.013 dez/2.013 TOTAL

Venda de leite R$ R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 108.000,00

Descarte vacas R$ - - R$ 3.640,00 - - - R$ 4.780,00

Total R$ R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 12.640,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 112.780,00
Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 

A receita bruta com a venda do leite em 2014, não teve muita variação, conforme 

observado nos seis primeiros meses do ano. 

Quadro 11: Receita Bruta com gado leiteiro – 2014 

Receitas Unid jan/2.014 fev/2.014 mar/2.014 abr/2.014 mai/2.014 jun/2.014 TOTAL

Venda de leite R$ R$ 9.450,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00

Descarte vacas R$ R$ 1.170,00 - - - - - -

Total R$ R$ 10.620,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00  

Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 

3.2.1.1.2. Produção - Pecuária de corte 

A venda do gado de corte é feita em lotes, sendo feitas duas vendas anuais, uma venda no 

mês de junho e outra no mês de dezembro, e uma compra no mês subsequente com a 

finalidade de recompor o rebanho podendo sofrer variações de acordo com a demanda do 

produto e preço ofertado pelo mercado. No ano de 2013 foram vendidos 200 garrotes e 

comprados 100 bezerros. 

Tabela 10: Produção gado de corte – 2013 

 Qte Inicial Venda Junho Compra Julho Venda Dezembro Qte Final 

Garrotes 260 100 120 100 180 

Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 
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A receita obtida com a venda do gado de corte no ano de 2013 foi de R$ 350.100,00, tendo 

um aumento de 13% nos primeiros seis meses de 2014, conforme mostra tabela abaixo.  

Tabela 11: Receita Bruta com gado de corte – 2013 

Receitas Unid Jun/2013 Dez/2013 Total 

Venda Garrotes R$ 157.500,00 192.600,00 350.100,00 

Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 

Tabela 12: Receita Bruta com gado de corte – 2014 

Receitas Unid Jun/2014 Total 

Venda Garrotes R$ 178.200,00 178.200,00 

Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 

Esse aumento na receita obtida com venda do gado de corte, em 2014, explica-se pela 

instabilidade do mercado, com um aumento repentino do valor da carne. A venda foi feita no 

valor de mercado. 

Embora a venda do gado de corte seja periódica, realizada em torno de 6 em 6 meses, os 

valores auferidos com a produção justificam a escolha da atividade como primária. Além dos 

valores bem acima dos percebidos com a criação do gado leiteiro, se comparados, os gastos 

com mão de obra e insumos são insignificantes. 

3.2.1.2. Consumo 

O consumo da propriedade são as despesas de custeio e os investimentos que a fazenda fez 

no exercício. O consumo nos investimentos é justificado pelos gastos realizados em obras que 

trarão benefícios futuros. As despesas de custeio e investimentos no ano de 2013 foram de R$ 

116.584,23.  

De acordo com a RFB (2014) considera-se investimento a efetiva aplicação de recursos 

financeiros, durante o ano-calendário, que vise ao desenvolvimento da atividade rural para a 

expansão da produção e melhoria da produtividade e seja realizado com benfeitorias 

resultantes de construção, instalações, melhoramentos; aquisição de equipamentos usados 

diretamente na atividade rural, utensílios de duração superior a um ano e animais de trabalho, 

de produção e de engorda; insumos que contribuam destacadamente para a elevação da 

produtividade, tais como: vacinas e defensivos; estradas que facilitem o acesso ou a 
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circulação na propriedade; instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica. O 

valor das benfeitorias realizadas no imóvel rural durante o ano-calendário é considerado 

investimento e pode ser deduzido como despesa de custeio e, neste caso, indicado, 

destacadamente, em Bens da Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade Rural, nos 

campos “Discriminação” e Valores em Reais. 

Quadro 12: Despesas de custeio e investimento – 2013 

Despesas de custeio e 

investimentos
Unid Jan Fev Mar Abr Mai Jun

mão-de-obra permanente* R$ R$ 2.938,67 R$ 2.622,00 R$ 2.622,00 R$ 2.622,00 R$ 2.622,00 R$ 2.622,00

mão-de-obra temporária** R$ - R$ 2.250,00 R$ 250,00 - - -

INSS a recolher R$ R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00

FGTS a pagar R$ R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00

INSS patronal a pagar R$ R$ 621,00 R$ 699,66 R$ 621,00 R$ 621,00 R$ 621,00 R$ 11.488,50

sal mineral R$ R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00

medicamentos preventivos R$ - - - - R$ 1.112,40 -

medicamentos curativos R$ R$ 77,00 - - - - -

material de ordenha R$ R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00

ferramenta e utensilios R$ - R$ 92,00 - - - -

combustíveis R$ R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00

energia elétrica R$ R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00

telefone R$ R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00

taxas - GTA R$ R$ 132,50 - - - - R$ 147,50

compra de bezerros R$ R$ 58.500,00 - - - - -

manutenção de estradas R$ R$ 250,00 - - - - -

melhorias nas instalações R$ R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

Total R$ R$ 66.361,17 R$ 9.505,66 R$ 7.335,00 R$ 7.085,00 R$ 8.197,40 R$ 18.100,00

Despesas de custeio e 

investimentos
Unid Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

mão-de-obra permanente* R$ R$ 2.622,00 R$ 2.622,00 R$ 2.622,00 R$ 2.938,67 R$ 2.938,67 R$ 5.472,00 R$ 16.048,67

mão-de-obra temporária** R$ - - - - - - R$ 2.500,00

INSS a recolher R$ R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 1.368,00

FGTS a pagar R$ R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 1.368,00

INSS patronal a pagar R$ R$ 621,00 R$ 621,00 R$ 872,16 R$ 621,00 R$ 621,00 R$ 13.910,40 R$ 31.938,72

sal mineral R$ R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 144,00

medicamentos preventivos R$ - - - - R$ 1.112,40 - R$ 1.112,40

medicamentos curativos R$ R$ 92,00 - - - - - R$ 77,00

material de ordenha R$ R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 72,00

ferramenta e utensilios R$ - - - - - - R$ 92,00

combustíveis R$ R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 2.100,00

energia elétrica R$ R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 1.080,00

telefone R$ R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 720,00

taxas - GTA R$ R$ 132,50 - - - - R$ 177,50 R$ 280,00

compra de bezerros R$ R$ 60.300,00 - - - - - R$ 58.500,00

manutenção de estradas R$ - - R$ 550,00 - - - R$ 250,00

melhorias nas instalações R$ R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 16.200,00

Total R$ R$ 67.609,50 R$ 7.085,00 R$ 7.886,16 R$ 7.401,67 R$ 8.514,07 R$ 23.401,90 R$ 116.584,23

Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 
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Nota: 

* Nos meses de Janeiro, Outubro e Novembro - férias. E no mês de Dezembro - 13º salário. 

** Nos meses de Fevereiro e Março são contratados funcionários temporários para serviços extras. 

Em resumo, pode-se representar o consumo da propriedade, no ano de 2013, na figura 

apresentada abaixo: 

Figura 07: Consumo da propriedade – 2013 

 

Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 

3.2.2. Patrimônio e Renda  

3.2.2.1. Patrimônio 

O patrimônio da fazenda é formado por 380 ha de terra e as construções utilizadas no 

manejo dos rebanhos. Sobre o patrimônio da fazenda incide o ITR.  

A Contribuição Sindical Rural também é cobrada sobre o valor da Terra Nua Tributável, 

declarada no ITR anual, sendo assim uma contribuição que incide sobre o patrimônio.   

3.2.2.2. Renda 

A renda dos proprietários é obtida com a venda diária da produção de leite para o laticínio 

e a venda do boi de corte para o frigorífico, além da receita obtida com o descarte das vacas 
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leiteiras e dos bezerros que não servem para recria, ou seja, é a receita bruta da fazenda que 

em 2013 foi de R$ 462.880,00. A venda do leite embora sendo atividade secundária 

proporciona renda mensal. Com a atividade primária que é a criação do gado de corte, obtem 

renda com a venda duas vezes por ano (em junho e dezembro). 

Quadro 13: Renda - 2013 

Receitas Unid Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Venda de leite R$ R$ 9.000,00 R$ 10.140,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

Venda de garrotes R$ - - - - - R$ 157.500,00

TOTAL R$ R$ 9.000,00 R$ 10.140,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 166.500,00

Receitas Unid Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Venda de leite R$ R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 12.640,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 55.140,00

Venda de garrotes R$ - - - - - R$ 192.600,00 R$ 350.100,00

TOTAL R$ R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 12.640,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 201.600,00 R$ 462.880,00
Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 

3.2.3. Resultado da atividade rural 

O resultado da atividade rural é: Receitas – Despesas de custeio e dos investimentos. 

Portanto, o resultado da atividade na fazenda é a receita líquida, que no ano de 2013, foi de 

R$ 224.397,47. 

Quadro 14: Receitas x Despesas – 2013 

Resultado 

Econômico 
Unid Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Receita Bruta R$ 9.000,00 10.140,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 166.500,00 

Despesa de custeio e 

investimentos 
R$ 66.361,17 9.505,66 7.335,00 7.085,00 8.197,40 18.100,00 

Receita líquida R$ -57.361,17 634,34 1.665,00 1.915,00 802,60 148.400,00 
        

Resultado 

Econômico 
Unid Jul Ago Set Out Nov Dez 

Receita Bruta R$ 9.000,00 9.000,00 12.640,00 9.000,00 9.000,00 762.880,00 

Despesa de custeio e 

investimentos 
R$ 67.609,50 7.085,00 7.886,16 7.401,67 8.514,07 23.401,90 

Receita líquida R$ -58.609,50 1.915,00 4.753,84 1.598,33 485,93 178.198,10 
   

Resultado 

Econômico 
Unid Anual 

Receita Bruta R$ 462.880,00 

Despesa de custeio e 

investimentos 
R$ 238.482,53 

Receita líquida R$ 224.397,47 

Fonte: Elaboração própria – dados fornecidos pelos proprietários 
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3.3. Resultados encontrados 

3.3.1.  A apuração dos Tributos 

Os tributos que deverão ser pagos, pelos proprietários da Fazenda Boi Gordo, no ano de 

2013 são o IRPF, o ITR, a Contribuição sobre a Folha de pagamento, ICMS e Contribuição 

Sindical Rural. Além de realizar o cadastramento no CAR e fazer pagamento da GTA nas 

vendas do gado de corte. 

3.3.1.1. IRPF 

O lucro na venda de leite e venda do gado para corte é tributado como renda da pessoa 

física. Ao fazer a apuração do Resultado o contribuinte tem a opção de escolher pelo limite de 

20 % da receita bruta total ou pelo resultado. O proprietário da Fazenda Boi Gordo fez a 

simulação para verificar qual apresenta o menor imposto a pagar.  

Figura 08: Apuração do resultado tributável “pelo Resultado” 

Fonte: Declaração de IRPF/2014 
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Figura 09: Apuração do resultado tributável pelo “limite de 20% da Receita Bruta total” 

 

Fonte: Declaração de IRPF/2014 

Após a simulação, decidiu pelo limite de 20 % sobre a receita total bruta e em fazer a 

declaração completa (por deduções legais). 

3.3.1.2. ITR 

Sendo o ITR um imposto de apuração anual, que tem como fato gerador a propriedade 

localizada fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano, tendo como 

contribuinte o proprietário, ao qual cabe a obrigação de efetuar a apuração do ITR, a 

declaração de ITR foi feita no mês de setembro (encerrado em 30 de setembro).  O 

proprietário fez a declaração e está pagando o imposto em quotas. 
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3.3.1.3. Folha de pagamentos 

3.3.1.3.1. Contribuição para a Previdência Social – parte do empregado 

Os três funcionários tem a carteira assinada e todos os registros feitos. A folha de 

pagamento no ano de 2013 totalizou um valor de R$ 31.464,00, mais o pagamento de 13º 

(pago no mês de dezembro) e 1/3 de férias (pago conforme o mês de férias de cada 

funcionário, o primeiro em janeiro, o segundo em outubro e o terceiro em novembro). 

Quadro 15: Folha de pagamento mensal – 2013 

CARGO
SALÁRIO 

INDIVIDUAL
% INSS

INSS 

empregado

Alíquota 

FGTS
FGTS

SALÁRIO A 

PAGAR

SALÁRIO 

ANUAL

Ordenhador 1 R$ 950,00 8% R$ 76,00 8% R$ 76,00 R$ 874,00 R$ 10.488,00

Ordenhador 2 R$ 950,00 8% R$ 76,00 8% R$ 76,00 R$ 874,00 R$ 10.488,00

Peão R$ 950,00 8% R$ 76,00 8% R$ 76,00 R$ 874,00 R$ 10.488,00

TOTAL R$ 2.850,00 - R$ 228,00 - R$ 228,00 R$ 2.622,00 R$ 31.464,00

Fonte: Elaboração própria – informações fornecidas pelo proprietário 

Quadro 16: Pagamento do 13º salário e 1/3 férias – 2013 

CARGO 13º 1/3 FÉRIAS INSS EMPREGADO 

Ordenhador 1 R$ 950,00 R$ 316,67 R$ 25,33 

Ordenhador 2 R$ 950,00 R$ 317,67 R$ 25,33 

Peão  R$ 950,00 R$ 316,67 R$ 25,33 

A pagar R$ 2.850,00 R$ 950,00 R$ 76,00 

Fonte: Elaboração própria – informações fornecidas pelo proprietário 

3.3.1.3.2. Contribuição para a Previdência Social – parte do empregador e contribuição 

de terceiros 

Para cálculo da contribuição devida na parte do empregador, faz-se necessário o cálculo da 

receita bruta anual auferida pela propriedade, pois é a partir desse total que se calcula a 

contribuição devida pelo empregador. O empregador não faz o recolhimento do INSS 

referente a sua parte, pois trabalha em uma empresa e faz o recolhimento devido. 

A receita bruta mensal, a contribuição paga pelo produtor – parte do empregado e a GPS 

de recolhimento das contribuições devidas no Mês de Janeiro de 2013 estão representadas nos 

quadros abaixo: 
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Quadro 17: Receita Bruta mensal – 2013 

Receitas Unid JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Venda de leite R$ R$ 9.000,00 R$ 10.140,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

Venda de garrotes R$ - - - - - R$ 157.500,00

TOTAL R$ R$ 9.000,00 R$ 10.140,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 166.500,00

Receitas Unid JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL

Venda de leite R$ R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 12.640,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 55.140,00

Venda de garrotes R$ - - - - - R$ 192.600,00 R$ 350.100,00

TOTAL R$ R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 12.640,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 201.600,00 R$ 462.880,00
Fonte: Elaboração própria – informações fornecidas pelo proprietário 

Quadro 18: Contribuição paga pelo Produtor - parte empregador - mês Janeiro/2013 

Contribuinte Base FPAS 
Previdência Social Terceiros Total pago 

em Jan Empregador SAT SENAR 

Produtor 

rural pessoa 

física 

Receita bruta da 

comercialização 

da produção rural 

744 2,0% 0,1% 0,2% 2,3 % 

R$ 9.000,00 744 R$180,00 R$ 9,00 R$ 18,00 R$ 207,00 

Fonte: Elaboração própria com base no Anexo IX da IN/RFB nº 971/2009 

A contribuição para ao INSS pelo empregador é feita em uma única guia de GPS. 

Quadro 19: GPS de pagamento das contribuições de Janeiro/2013 

Fonte: Elaboração própria conforme modelo de GPS disponível no site www.fazenda.rj.gov.br 

3.3.1.3.3. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS  

O empregador faz o depósito na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e Informações a Previdência social (GRF), em meio eletrônico, até o dia 7 de cada 

mês.  
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Quadro 20: Cálculo do FGTS mensal – 2013 

EMPREGADO SALÁRIO ALÍQUOTA FGTS FGTS A PAGAR 

Peão R$ 950,00 8% R$ 76,00 

Ordenhador A R$ 950,00 8% R$ 76,00 

Ordenhador B R$ 950,00 8% R$ 76,00 

TOTAL R$ 2.850,00 8% R$ 228,00 

Fonte: Elaboração própria – informações fornecidas pelo proprietário 

3.3.1.4. ICMS 

Quando é feita venda de boi para o frigorífico, este fica responsável pelo pagamento do 

ICMS. E na venda de leite para o laticínio, o ICMS será pago por diferimento pela empresa 

que comprar o leite do laticínio. 

Figura 10: Esquema da tributação da venda de leite in natura 

 

ICMS 

 
 

 

 

 

Fonte: Confecção própria 

Figura 11: Esquema da tributação da venda de boi para o frigorífico 

 

ICMS 

 

 

 

Fonte: Confecção própria 

Produtor   (Leite 

in natura) 
Laticínio   (Leite 

pasteurizado) 

Mercado   (Leite pasteurizado) 

 Industria (iogurte, queijo, sorvete) 

Produtor   (boi gordo) Frigorífico 

O imposto é pago pelo mercado e pela indústria. 

Ocorreu o diferimento do produtor até o mercado e a indústria. Estes assumiram a responsabilidade 

pelo recolhimento do imposto devido por eles, pelo laticínio e pelo produtor do leite, podendo 

optar pelo crédito presumido. 

O imposto é pago pelo frigorífico. 

Ocorreu o diferimento do produtor até o frigorífico. Este assume a responsabilidade pelo 

recolhimento do imposto devido por ele e pelo produtor. 
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3.3.1.5. Contribuição Sindical Rural 

A Guia da Contribuição Sindical Rural foi enviada para o endereço do proprietário, já 

preenchida e até a data do vencimento, poderia ser paga em qualquer agência bancária com o 

vencimento para pessoas físicas em 22/05/2014. A Contribuição é calculada com base no 

VTNT da propriedade, constante no cadastro da SRF, utilizado para lançamento do ITR. 

3.4. Discussão dos resultados 

A tributação na atividade desenvolvida na Fazenda, com os impostos, as contribuições e 

outras obrigações que devem ser pagos ou cumpridas pelo proprietário e o que na realidade é 

feito são apresentados na tabela abaixo. 

Tabela 13: Obrigações X Realidade da Fazenda  

Obrigações do proprietário rural Realidade da Fazenda  

Imposto sobre o patrimônio e a renda 

IRPF Apresenta  

ITR Apresenta  

Imposto sobre a produção e o Consumo 

Contribuição sobre a Folha de Salários Apresenta  

 Contribuição para a previdência social – parte do 

empregado 
Apresenta  

 

Contribuição para a previdência social – parte do 

empregador e contribuição para terceiros 

O benefício para o próprio 

proprietário não é pago, pois trabalha 

em uma empresa, onde já faz a 

contribuição. 

 FGTS Apresenta 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) 
Imposto diferido. 

Contribuições 

Contribuição Sindical Rural  Paga 

Outras obrigações 

CAR Ainda não fez. 

GTA Apresenta  

Escrituração do Livro Caixa da Atividade Rural Ainda não faz. 

Nota fiscal do produtor Está sendo providenciada. 

Fonte: Elaboração própria – informações fornecidas pelo proprietário 

Observou-se que o cadastro no CAR obrigatório desde 2012 ainda não foi feito e a 

escrituração do Livro Caixa da Atividade Rural é feita em papel, com registros escritos, não 
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utilizando o programa para escrituração do livro caixa disponibilizado pela RFB, por falta de 

conhecimento dos proprietários.  

A nota fiscal do produtor está sendo providenciada, a demora é justificada pelo atraso na 

documentação de regularização da propriedade. Nas vendas utiliza-se a nota fiscal avulsa. 

4. CONCLUSÃO:   

Embora tenha encontrado poucos registros escritos na propriedade, às entrevistas com o 

administrador possibilitou chegar-se a uma conclusão sobre a forma como é feita a tributação 

na atividade realizada na fazenda. O proprietário apresenta as declarações e paga os tributos, 

contribuições e outras obrigações tais como: IRPF, o ITR, a Contribuição sobre a Folha de 

pagamento, ICMS e Contribuição Sindical Rural, além da GTA nas transações de venda do 

gado de corte.  

Para que os proprietários possam realizar um planejamento tributário eficaz, que os auxilie 

nas tomadas de decisão, evitando prejuízos futuros, devem considerar a possibilidade da 

contratação dos serviços de um contador. Com a visão no lucro, o produtor rural acompanha a 

sua capacidade de produção, organiza as atividades da propriedade, faz alguns registros na 

planilha Excel, mas faltam ao administrador às ferramentas que o contador pode lhe oferecer 

para alcançar seus objetivos. O profissional da contabilidade trará benefícios à atividade 

realizada na propriedade rural, pois a legislação vigente sobre a tributação na atividade rural é 

muito nova e restrita. Além disto, detectou-se um grande desconhecimento no uso da 

tecnologia e sobre os sistemas de informações utilizados na arrecadação dos tributos e 

contribuições, tanto do produtor rural pessoa física quanto das autoridades envolvidas no 

processo. Situação esta, que o profissional da contabilidade pode colaborar nas atividades de 

apuração da tributação da atividade rural de acordo com as leis vigentes. 

Fica a proposta de uma nova análise na atividade realizada pela propriedade com objetivo 

de verificar se houve alterações na tributação feita pela propriedade e se houve a contratação 

do contador, além de verificar os benefícios trazidos pela sua contratação. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I – Procedimentos para preenchimento do DOCAD 

Entra no site: www.fazenda.rj.gov.br/.  

Clique em Formulário eletrônico do DOCAD: 

Figura 12: Formulário eletrônico DOCAD 

 

Fonte: www.fazenda.rj.gov.br/ 

Aparece as instruções para obter o DOCAD eletrônico, basta segui-las: 

Figura 13: DOCAD Eletrônico 

 

Fonte: www.fazenda.rj.gov.br/ 
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Após a instalação em seu computador do Programa Gerador do Formulário Eletrônico do 

DOCAD, o requerente deverá seguir os seguintes passos para preenchimento e impressão do 

DOCAD: 

 Validar o preenchimento do formulário  

 Gerar arquivo para transmissão à SEFAZ  

 Transmitir o arquivo à SEFAZ e imprimir o DOCAD  

Acompanhe diariamente no site, a situação do DOCAD transmitido, a decisão da 

autoridade fiscal, acerca do DOCAD, estará disponível no site da SEFAZ, no exato momento 

de seu deferimento ou indeferimento no Sistema de Cadastro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pageLabel=sistemaseletronicos&file=/informacao/sistemaseletronicos/docad/instrucoes/validar.shtml
http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pageLabel=sistemaseletronicos&file=/informacao/sistemaseletronicos/docad/instrucoes/gerar.shtml
http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pageLabel=sistemaseletronicos&file=/informacao/sistemaseletronicos/docad/instrucoes/transmitir.shtml
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ANEXO II – Modelo de Nota Fiscal do Produtor Rural 

Quadro 21: Modelo de Nota Fiscal do Produtor Rural 

 

Fonte: Sistema FAEP 
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ANEXO III – Modelo de GTA 

Quadro 22: Modelo de GTA 

 

Fonte: www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Animal/.../modelo%20gta. 
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ANEXO IV – Modelo de GFIP do Produtor Rural 

Quadro 23 – Modelo de GFIP do Produtor Rural 

 

Fonte: Folder SENAR, 2014 

Nos casos em que o próprio produtor rural for responsável pelo recolhimento sobre a 

comercialização da produção rural, deverá ser informado o valor das vendas, sobre a qual 

incidirá a contribuição para a Previdência Social, GIILRAT e para o SENAR. Para isso o 

sistema SEFIP irá gerar uma GPS com o código 2704. 
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ANEXO V – Modelo de GPS sobre a folha de pagamento 

Quadro 24 – Modelo de GPS sobre a folha de pagamento 

 

Fonte: Folder SENAR, 2014 
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ANEXO VI – Modelo de GPS sobre a comercialização da produção rural 

Quadro 25 – Modelo de GPS sobre a comercialização da produção rural 

 

Fonte: Folder SENAR, 2014 

OBS. Quando comercializar sua produção diretamente no varejo com consumidor pessoa 

física ou com outro produtor rural pessoa física, deve recolher através da GPS, no código de 

pagamento 2704.  
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ANEXO VII - Modelo de GPS sobre o recolhimento exclusivamente para SENAR 

Quadro 26 – Modelo de GPS sobre o recolhimento exclusivamente para SENAR 

 

Fonte: Folder SENAR, 2014 

 

 


