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RESUMO 

 

 

Essa pesquisa científica procura responder se existe e em que consiste o regime jurídico 

tributário próprio do Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural – Pessoa Física. Neste 

percurso, ao descrever os contornos deste imposto, discutimos suas principais problemáticas, 

nos posicionando sobre elas. Para investigar os documentos normativos que disciplinam o 

tributo em questão, nos valemos do método do constructivismo lógico-semântico, utilizando 

várias de suas ferramentas e conceitos a respeito do Direito, o que fizemos questão de constar 

no trabalho, a fim de deixar claras as premissas sobre as quais nos pautamos. Ao depois, 

também em sede preliminar, buscamos traçar os contornos do Imposto Sobre a Renda na 

Constituição e na Lei Complementar, investigando a definição da materialidade renda, os 

princípios constitucionais tributários gerais e específicos deste imposto e as bases de cálculo 

possíveis (real, presumida e arbitrada). Buscamos, com isso, evidenciar os limites 

programados pelo legislador constitucional e complementar, para que o legislador ordinário 

competente possa instituir qualquer modalidade de tributação da renda, especialmente o 

Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural – Pessoa Física. Nos capítulos seguintes (terceiro 

e quarto), tratamos do tema em si, explorando o regime jurídico tributário do imposto em 

pesquisa. No capítulo terceiro, no qual tratamos o que consideramos e denominamos questões 

gerais do tema, evidenciamos a constitucionalidade dos critérios de diferenciação que 

autorizam o legislador ordinário a instituir o regime jurídico de tributação da renda da 

atividade rural diferenciado em vigor. Respondemos, também, descrevendo o que é e o que 

não é atividade rural, submetendo posteriormente nossa definição à análise de alguns 

contratos rurais típicos e atípicos, sobre se a atividade desenvolvida por cada parte contratante 

é ou não rural. No capítulo quatro, saturamos todos os critérios da fórmula da regra-matriz de 

incidência tributária, descrevendo os elementos dos critérios do antecedente e consequente 

normativo do Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural – Pessoa Física. Evidenciamos o 

tratamento diferenciado na apuração da base de cálculo, consistente nos resultados real 

(receita bruta – despesas necessárias – investimentos = resultado real), presumido e arbitrado, 

estes dois últimos equivalentes a vinte por cento da receita bruta anual. Também tratamos 

sobre os deveres instrumentais deste imposto e as principais discussões no CARF a seu 

respeito. 

 

Palavras-chave: Imposto Sobre a Renda. Atividade Rural. Regime jurídico tributário. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This scientific research aims to answer whether there is some proper legal framework for the 

Rural Activity Income Tax -  Private Individuals. Thus, we discussed the main aspects of that 

particular tax. In order to investigate the regulatory documents that rule the mentioned tax, we 

used the logical-semantic constructive method and several of its tools and concepts to 

demonstrate the assumptions that have guided us. Then we traced the lines of the tax on 

income in the Constitution and Federal Laws, and studied the material definition for income, 

the general constitutional principles and specific tax, and possible tax bases (real, presumed 

and arbitrated). We also want to point the limits that the constitutional legislator has when it 

comes to creating any new form of income tax, especially the tax on income of Rural Activity 

- Private Individuals. In chapters three and four, we dealt with the main topic, exploring the 

legal framework regarding the aforementioned tax. In chapter three, we highlighted the 

general aspects, we noted the constitutionality of differentiation criteria which allows 

legislators to establish the legal framework for taxation on income from different rural 

activities. We also studied the meaning of rural activity and examined some standard and  

non-standard agricultural leases to make sure if the activity that was performed by each 

person was rural or not. Finally, in chapter four we studied the criteria of tax incidence 

describing the elements of the antecedent and consequent normative criteria of tax on income 

of Rural Activity - Private Individuals. We showed the variations to calculate the tax basis, 

consisting of real results (gross revenue - necessary expenses - investments = actual result), 

presumed and arbitrated, the latter two equivalent to twenty percent of the annual gross 

revenue. We also worked with the instrumental duties that come with the mentioned tax, and 

the main discussions at CARF about it. 

 

Keywords: Income Tax, rural activity, tax legal system. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Já dizia Albert Einsten1 que a coisa mais difícil de entender no mundo é o imposto de 

renda. A atual conjuntura do sistema normativo brasileiro tangente ao Imposto Sobre a Renda, 

nos leva a concordar com o notável físico. Ademais, há uma imensa quantidade de textos 

normativos de vários escalões hierárquicos a disciplinarem este imposto, sendo que as 

movimentações normativas, com a criação de novos documentos normativos, são constantes. 

Não obstante essa notória confusão normativa emanada pelo legislador federal, assim 

como pela Receita Federal do Brasil ao emitir textos prescritivos de caráter “regulatório”, 

referido tributo deve ser lançado pelo próprio contribuinte, que é responsável pela elaboração 

de declaração de seus rendimentos, recolhendo o tributo correspondente, sob pena de arcar 

com elevadas multas. 

A tributação da materialidade renda consiste numa das mais importantes atualmente 

no Brasil. Várias são as razões de tal importância, como podemos exemplificar, de um lado, 

por ser passível de uma tributação que contemple os princípios da pessoalidade, generalidade, 

capacidade contributiva, dentre outros; de outro, pelo fato de alcançar uma arrecadação 

expressiva.2 

A renda da atividade rural, além de possuir um regime jurídico próprio, o que por si só 

já seria fato motivador desta pesquisa científica, também possui sua importância no cenário 

econômico, já que ocupa mais ou menos ¼ do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

                                                           

1 Referida frase é atribuída ao notável físico alemão. Cf.: QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. Imposto sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza: requisitos para uma tributação constitucional – aspectos 

infraconstitucionais relevantes. Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, PUC-SP. São Paulo, 2002, p. 7, nota de rodapé n. 1. 

2 Como enuncia Mary Elbe Queiroz: “No sistema tributário, o Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza (IR) assume grande importância por revestir as características de um tributo que deve realizar grandes 

princípios como: pessoalidade (leva em conta as especificidades dos que pagam); generalidade (afeta milhões de 

pessoas); capacidade arrecadatória (proporciona as maiores arrecadações); igualdade (trata os iguais igualmente 

e desigualmente os desiguais); capacidade contributiva (os que têm mais devem pagar mais e os que têm menos 

não devem pagar ou devem pagar menos); e é o que melhor se presta para realizar a equidade na distribuição da 

carga tributária na busca da justiça social por meio da justiça fiscal. No Brasil, a relevância do IR é bastante 

expressiva. A sua arrecadação, no ano de 2003, foi a maior entre as receitas tributárias federais, R$ 95 bilhões, 

representando 34,03% do total arrecadado. No quadro tributário brasileiro constata-se que a arrecadação do IR 

foi composta, em grande parte (19,78%), pelo recolhimento das fontes pagadoras, sendo que 9,66% foi relativo à 

incidência sobre os rendimentos das pessoas físicas decorrentes dos trabalhos assalariados, enquanto que a 

arrecadação do IR das pessoas jurídicas representou, apenas, 12,39%, e o recolhimento na fonte sobre o capital 

totalizou 6,98% (QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza – tributação 

das pessoas físicas. In: SANTI, Eurico Marcos de (Coord). Curso de especialização em direito tributário: 

estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 436). 
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O objetivo de nosso trabalho consiste em descrever os contornos do regime jurídico3 

do Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural, identificando e discutindo, neste percurso, 

suas principais problemáticas, e nos posicionando a respeito delas. Como veremos, há um 

regime jurídico tributário específico da renda oriunda da atividade rural, o que despertou 

nosso interesse em pesquisar sobre como se constitui esse regime. 

A presente pesquisa versará, portanto, a respeito do Imposto Sobre a Renda da 

Atividade Rural – Pessoa Física o que, de pronto, implica dois cortes: no primeiro o foco são 

as normas que digam respeito à renda da atividade rural; no segundo, o regime em pesquisa é 

o concedido às pessoas físicas, o que exclui o tratamento dado às pessoas jurídicas. 

Neste caminhar, no primeiro capítulo fixaremos o método utilizado para construir 

nossas proposições sobre o tema em pesquisa, o denominado constructivismo lógico-

semântico. Traçaremos, então, algumas notas sobre tal método, assim como a respeito de 

alguns de seus instrumentos que nos auxiliarão na interpretação e compreensão dos textos 

normativos que disciplinam o imposto em pesquisa. 

No segundo capítulo, analisaremos os textos normativos que disciplinam a tributação 

da renda, iniciando pelo texto constitucional, com a busca pela definição do conceito desta 

materialidade, assim como analisando os princípios constitucionais tributários gerais e 

específicos que normatizam esse tributo. Após, também investigaremos o que diz a lei 

complementar (Código Tributário Nacional) a respeito da tributação da renda, sempre tendo 

como fio condutor fixar premissas conceituais que posteriormente nos auxiliarão na 

compreensão do regime jurídico tributário do Imposto Sobre da Renda da Atividade Rural – 

Pessoa Física. 

No terceiro capítulo, com base nas premissas fixadas, analisaremos o Imposto Sobre 

da Renda da Atividade Rural – Pessoa Física propriamente dito, enfocando primeiramente o 

que resolvemos chamar de questões gerais. Em suma, buscaremos demonstrar a existência 

desse regime jurídico tributário e a constitucionalidade dos critérios de diferenciação que 

permitem esse tratamento tributário diferenciado. Em seguida, definiremos o conceito da 

expressão, buscando responder o que é e o que não é atividade rural, assim como 

analisaremos, em alguns contratos rurais típicos e atípicos, se o regime será ou não aplicado a 

cada parte contratual. 

Por último, no capítulo quatro, buscaremos construir a regra-matriz do Imposto Sobre 

                                                           
3 Como definiu Geraldo Ataliba: “Regime jurídico tributário é o conjunto de princípios, normas e categorias, que 

informam o funcionamento do instituto jurídico do tributo” (ATALIBA, Geraldo. Hermenêutica e sistema 

constitucional tributário: interpretação no direito tributário. São Paulo: Saraiva; EDUC, 1975, p. 19). 
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a Renda da Atividade Rural – Pessoa Física, saturando todos os seus critérios, bem como 

versaremos sobre os deveres instrumentais e algumas principais problemáticas sobre o tema. 

Além da interpretação dos veículos normativos legislativos e administrativos que 

disciplinam o imposto, e da doutrina que já o analisou, também empreendemos pesquisa 

jurisprudencial no sítio do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 

catalogando julgamentos no período de 2014 até meados de 2015, encontrados através de 

busca realizada com as palavras “imposto sobre a renda atividade rural”, que resultou num 

universo de sessenta julgados dos quais, segundo catalogação que empreendemos, quarenta e 

cinco daqueles, dizem respeito a arbitramento do resultado da atividade rural em virtude de o 

fisco ter descoberto rendimentos em tese omitidos pelo contribuinte, o que consiste numa das 

principais problemáticas do tema. 

Realizadas essas considerações introdutórias, convidamos o leitor a conhecer nossa 

pesquisa.  
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1 O MÉTODO E ALGUNS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA INVESTIGAÇÃO 

DO OBJETO 

 

 

O tema que ocupará nossa pesquisa, como vimos, é o Imposto Sobre a Renda da 

Atividade Rural - Pessoa Física. Buscaremos, no decorrer deste trabalho, primeiro traçar os 

contornos da norma de competência da tributação da renda na Constituição Federal e na lei 

complementar (CTN), para depois descrever como é o atual regime jurídico de tributação da 

renda auferida pela pessoa física que desenvolve atividade rural, identificando e discutindo, 

neste percurso, suas principais problemáticas.  

Para que possamos desenvolver o tema, é importante estabelecer e esclarecer ao leitor, 

qual o método que será utilizado. 

A palavra “método” é derivada do grego methodos que significa “caminho para se 

chegar a um fim”. Esse será o nosso objetivo neste capítulo: fixar o método que adotaremos 

para investigar o tema em questão, estabelecendo algumas premissas para que o leitor entenda 

a forma que o tema será investigado, a fim de possibilitar a concordância ou não com nossas 

conclusões finais.  

Adotaremos o método do constructivismo lógico-semântico,4 idealizado pelos 

professores Lourival Vilanova e Paulo de Barros Carvalho, valendo-nos de algumas de suas 

ferramentas no curso da investigação do objeto. 

Por decorrência do método adotado, teceremos neste capítulo alguns comentários a 

respeito de algumas categorias fundamentais investigadas pela Escola do Constructivismo 

Lógico-semântico, tratando, num primeiro momento, sobre o sentido pelo qual tomaremos o 

polissêmico termo direito e o processo de positivação normativa no sistema jurídico 

brasileiro. 

Seguidamente, trataremos da fórmula da regra-matriz de incidência tributária, que será 

importante ferramenta neste estudo, já que nos capítulos seguintes buscaremos construir a 

regra-matriz de incidência do Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural – Pessoa Física, 

saturando a fórmula com nossas conclusões a respeito dos textos prescritivos que disciplinam 

                                                           
4 Como esclarece Aurora Tomazini de Carvalho: “A expressão “Constructivismo Lógico-Semântico” é 

empregada em dois sentidos: (i) para se reportar à Escola Epistemológica do Direito da qual sou adepta, fundada 

nas lições dos professores Paulo de Barros Carvalho e Lourival Vilanova e que vem, a cada dia, ganhando mais e 

mais seguidores no âmbito jurídico; (ii) e ao método utilizado por esta Escola, que pode ser empregado no 

conhecimento de qualquer objeto” (CARVALHO, Aurora Tomazini de. Constructivismo lógico-semântico como 

método de trabalho na elaboração jurídica. In: CARVALHO. Paulo de Barros (Coord). Constructivismo lógico-

semântico, Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014, p. 14-15). 
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a matéria. 

Também em virtude do método adotado, depois abordaremos a distinção entre termo e 

conceito, arrematando no último subcapítulo com comentários sobre algumas categorias da 

lógica, buscando ilustrar como o legislador usa as ferramentas da definição, classificação, 

denotação e conotação para criar classes de condutas e sujeitá-las a determinado regime 

jurídico de tributação. 

Essa, então, reside na pretensão deste primeiro capítulo: esclarecer ao leitor o método 

adotado e tecer comentários acerca de algumas categorias fundamentais exploradas por tal 

método, que serão úteis à investigação do objeto. 

 

 

1.1 O MÉTODO DO CONSTRUCTIVISMO LÓGICO-SEMÂNTICO 

 

 

Neste trabalho não buscamos desenvolver qualquer categoria do chamado 

constructivismo lógico-semântico, mas sim aplicar algumas delas, tomando tal método como 

modelo a orientar a pesquisa científica que buscaremos empreender. 

Indo direto ao ponto, ninguém mais autorizado a definir este método que o Professor 

Paulo de Barros Carvalho,5 para quem o  

Constructivismo Lógico-semântico é, antes de tudo, um instrumento de trabalho, 

modelo para ajustar a precisão da forma à pureza e à nitidez do pensamento; meio e 

processo para a construção rigorosa do discurso, no que atende, em certa medida, a 

um dos requisitos do saber científico tradicional. Acolhe, com entusiasmo, a 

recomendação de Noberto Bobbio, segundo a qual não haverá ciência ali onde a 

linguagem for solta e descomprometida. O modelo constructivista se propõe amarrar 

os termos da linguagem, segundo esquemas lógicos que deem firmeza à mensagem, 

pelo cuidado especial com o arranjo sintático da frase, sem deixar de preocupar-se 

com o plano do conteúdo, escolhendo as significações mais adequadas à fidelidade 

da enunciação. 

Seguindo, então, esse modelo teórico, adotaremos uma posição normativista do 

direito, tomando-o como complexo de normas jurídicas válidas no Brasil, com o objetivo de 

disciplinar as condutas sociais intersubjetivas, no intuito de realizar os valores socialmente 

desejados. 

  

                                                           
5 CARVALHO, Paulo de Barros. Algo sobre o constructivismo lógico-semântico. In: CARVALHO. Paulo de 

Barros (Coord). Constructivismo lógico-semântico, Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014, p. 4. 
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Outra característica diferencial da Escola do Constructivismo Lógico-semântico é, 

seguindo a linha da chamada filosofia da linguagem, tomar o direito como texto.6 Por 

consequência dessa tomada de posição, se o direito se manifesta necessariamente pela 

linguagem, o método analítico se mostra eficiente para o seu conhecimento. Além disso, 

algumas ferramentas das Ciências da Linguagem, úteis à decomposição do texto normativo, 

assim como da Lógica Proposicional, são de grande utilidade para o estudo do direito 

positivado.7 

Por derradeiro, com apoio da hermenêutica jurídica, buscaremos construir os sentidos 

dos textos jurídicos que digam respeito ao tema em estudo, adjudicando significações à 

literalidade textual.  

Nos capítulos posteriores, investigaremos o conjunto de normas válidas no direito 

brasileiro que digam respeito ao IRPF da atividade rural – pessoa física. Neste percurso, lendo 

e interpretando, manejando os textos jurídicos a respeito da matéria, buscaremos 

compreender, de forma analítica, a estrutura e o conteúdo de tais documentos normativos, 

construindo então proposições a respeito do regime jurídico tributário deste tributo, e 

enfrentando suas problemáticas. 

Adiante, teceremos comentários acerca de algumas ferramentas do constructivismo 

lógico-semântico que serão usadas na construção do objeto e fatalmente contribuirão com a 

potencialização do nosso discurso. 

  

                                                           
6 Como esclarece Tácio Lacerda Gama: “Após o estabelecimento da chamada “Filosofia da Linguagem 

Contemporânea”, marcadamente com os trabalhos do “primeiro” Martin Heidegger e do “segundo” Ludwig 

Wittgenstein, “sujeito”, “objeto”, “verdade” passam a ser compreendidos como construções de linguagem. Isso 

porque se toma difundida a ideia de que toda e qualquer forma de compreensão se dá na linguagem e segundo os 

seus limites. Conhecer algo é antes conhecer a linguagem que torna esse algo compreensível. De forma inversa, 

antes da linguagem não há compreensão. Trata-se, pois, de uma completa reviravolta na concepção do que é 

conhecer algo, bem como na importância que a linguagem exerce nesta tarefa” (GAMA, Tácio Lacerda. 

Competências comunicativas e o tema da validade no direito. In: CARVALHO. Paulo de Barros (Coord). 

Constructivismo lógico-semântico, Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014, p. 273). 

7 Esclarece Aurora Tomazini de Carvalho: “O Constructivismo Lógico-semântico revela uma tomada de posição 

hermenêutico-analítica perante seu objeto. Tomando o direito como um corpo de linguagem o método analítico 

mostra-se eficiente para o seu conhecimento. Analisar é decompor a linguagem jurídica e para isso, utilizamos 

como técnica as Ciências da Linguagem (que nos dizem como uma linguagem pode ser analisada). Amparados 

na Semiótica, por exemplo, realizamos a decomposição do discurso jurídico para estudá-lo minuciosamente em 

seus âmbitos sintático (estrutural), semântico (significativo) e pragmático (prático – de aplicação). Com o auxílio 

da Lógica alcançamos a estrutura da linguagem jurídica, verificamos as amarrações dos conceitos e decompomos 

o processo de aplicação. E, assim, construímos a unicidade do objeto por meio de seu detalhamento” 

(CARVALHO, Aurora Tomazini de. Constructivismo lógico-semântico como método de trabalho na elaboração 

jurídica. In: CARVALHO. Paulo de Barros (Coord). Constructivismo lógico-semântico, Vol. I. São Paulo: 

Noeses, 2014, p. 23). 
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1.2 O DIREITO COMO CONJUNTO DE NORMAS JURÍDICAS E O PROCESSO DE 

POSITIVAÇÃO NORMATIVA  

 

 

Consequência de tomarmos o direito como conjunto de normas jurídicas válidas num 

dado país, apresenta-se na imprescindibilidade de se adotar uma boa teoria da norma jurídica 

para conhecer seus elementos. Ademais, se o sistema jurídico é formado por elementos 

comuns (normas jurídicas), que são produzidas e relacionadas por regras de coordenação e 

subordinação, é necessário conhecer as características das normas programantes, para se 

avaliar a (i)licitude das normas programadas.  

A expressão linguística “norma jurídica” padece do vício de ambiguidade, podendo ser 

utilizada em diversas acepções. Por exemplo, pode significar (i) os enunciados do direito 

positivo; (ii) a significação construída a partir de tais enunciados pelo interprete; (iii) ou a 

significação deonticamente estruturada. Tudo, pelo fato de o direito se manifestar em 

linguagem, a depender do plano em que o intérprete trabalha.8 

Daí que se torna importante precisar os sentidos sob os quais usaremos a expressão 

“norma jurídica” neste trabalho. Desde já esclarecemos que para diminuir a possibilidade de 

confusão de sentidos nos valemos da proposta de Paulo de Barros Carvalho de diferenciar 

“norma jurídica em sentido amplo” de “norma jurídica em sentido estrito”.  

Como define Tácio Lacerda Gama9 norma jurídica em sentido amplo “compreende 

todas as proposições prescritivas que possam ser construídas a partir da leitura dos textos de 

direito positivo. É a acepção mais ampla de norma jurídica”. Enquanto norma jurídica em 

sentido estrito consiste no “juízo hipotético-condicional que vincula a realização de um fato à 

previsão de uma consequência, invariavelmente, consistente numa relação jurídica”. 

  

                                                           
8 Como explica Aurora Tomazini de Carvalho: “Toda confusão se instaura porque utilizamo-nos da expressão 

“norma jurídica” para designar as unidades do sistema do direito positivo, quando este, por manifestar-se em 

linguagem, apresenta-se em quatro planos: (i) S1 – plano físico (enunciados prescritivos); (ii) S2 – plano das 

significações isoladamente consideradas (proposições jurídicas); (iii) S3 – plano das significações estruturadas 

(normas jurídicas); e (iv) S4 – plano da contextualização das significações estruturadas (sistema jurídico). 

Temos, assim, pelo menos, três tipos de unidades ontologicamente distintas, dependendo sob qual plano 

analisamos o sistema jurídico”. ” (CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito. 3. ed. 

São Paulo: Noeses, 2013, p. 282). 

9 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2. ed. São Paulo: 

Noeses, 2011, p. LII. 
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Importante observar que a construção da norma jurídica em sentido estrito 

necessariamente depende da existência das normas jurídicas em sentido amplo e dos 

enunciados prescritivos que conformam os documentos normativos. Ademais, é a partir da 

leitura dos textos prescritivos que o interprete, seja o participante ou o observador, constrói a 

norma jurídica em sentido estrito, que entendemos se tratar do juízo estruturado na forma 

hipotético-condicional, estrutura mínima necessária para se construir um sentido deôntico. 

Todo discurso produzido pelo legislador (os textos prescritivos formados por diversos 

enunciados prescritivos) é redutível à estrutura condicional absolutamente constante da norma 

jurídica em sentido estrito, sendo conformada por uma hipótese (“H”), com a função de 

descrever uma situação de possível ocorrência, e uma consequência (“C”) que tem a função 

de prescrever relações entre sujeitos modalizadas em obrigatório, permitido e proibido, ambos 

ligados por um vínculo implicacional deôntico (“D”), formando-se a fórmula “D (H → C)”.10 

As normas jurídicas diferem do texto de lei. Elas são produto da construção do 

operador do direito através da interpretação do texto da “lei” (suporte físico). Como coloca o 

mestre Paulo de Barros Carvalho:11  

[...] a norma jurídica é exatamente o juízo (ou pensamento) que a leitura do texto 

provoca em nosso espírito. Basta isso para nos advertir que um único texto pode 

originar significações diferentes, consoante as diversas noções que o sujeito 

cognoscente tenha os termos empregados pelo legislador. Ao enunciar juízos, 

expedindo as respectivas proposições, ficarão registradas as discrepâncias de 

entendimento dos sujeitos, a propósito dos termos utilizados. 

Quanto às espécies normativas, seguiremos a classificação que leva em consideração 

as qualidades “abstrato” e “concreto” ao modo como se toma o fato descrito no antecedente. 

Se a tipificação alcançar um conjunto de fatos tratar-se-á de uma previsão abstrata. Mas, se se 

referir a uma conduta especificada no espaço e no tempo, terá caráter concreto o comando 

normativo.12   

  

                                                           
10 Há uma homogeneidade sintática das normas jurídicas, que invariavelmente se manifestam na forma 

hipotético-condicional: D (H → C); De outro lado, há uma heterogeneidade semântica e pragmática, sendo os 

conteúdos significativos construídos os mais diversos. O conteúdo das normas é variável, enquanto que sua 

fórmula não. Pragmaticamente, há também heterogeneidade, pois diversas são as possibilidades de aplicação das 

normas jurídicas. 

11 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: 22. ed. Saraiva, 2010, p. 40. 

12 Paulo de Barros Carvalho classifica as normas jurídicas em quatro espécies: i) abstrata e geral; ii) concreta e 

geral; iii) abstrata e individual; iv) concreta e individual (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: 

linguagem e método. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2009, p. 140). Seguiremos essa classificação neste trabalho. 
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Essas categorias importam para o desenvolvimento desta pesquisa, posto que, de um 

lado, analisaremos todos os textos prescritivos vigentes que tratam da matéria em análise para, 

com isso, desenvolvendo proposições a respeito dos enunciados prescritivos dispersos em 

diversos documentos normativos, construirmos o regime jurídico tributário do IRPF da 

atividade rural, pautando-nos da fórmula da regra-matriz de incidência tributária, que será 

explicada no tópico a seguir. 

Trabalhamos com a premissa de que nada existe no sistema de direito tributário que 

não seja norma (acepção ampla), de modo que sempre deveremos buscar no próprio direito o 

fundamento de validade de seus elementos. 

A atividade tributária do Estado é exercida mediante a criação de normas. No topo da 

pirâmide, atribuindo competência tributária, encontra-se a Constituição Federal. Nela, o 

legislador constituinte repartiu as competências tributárias entre os entes estatais, atribuindo a 

cada ente (União, Estados e Municípios) a competência para tributar determinada 

materialidade. 

Contudo, o surgimento da nova norma, criando a regra-matriz de incidência tributária 

não se dá automaticamente.13 Deve o legislador, através de um ato de vontade, criar outra(s) 

lei(s) infraconstitucional(ais), bem como o executivo regulamentar as questões eventualmente 

necessárias, e a autoridade fiscal ou o próprio contribuinte lançar ou autolançar 

respectivamente o tributo, positivando a norma jurídica até chegar a sua incidência no caso 

concreto.  

De modo que no Sistema Tributário Brasileiro, há várias classes de sujeitos 

competentes, aptos a criar normas em diferentes graus de abstração e generalidade, com 

conteúdos variados e voltados ao cumprimento de funções igualmente diversas. 

Vejamos, então, como se deu o processo de positivação do IRPF da atividade rural, 

para exemplificar a utilidade das categorias em questão: 

i) a Assembleia Constituinte outorgou à União Federal a competência para 

instituir o Imposto Sobre a Renda, no artigo 153, III da Constituição Federal, bem 

como editou diversas outras normas (princípios) que deverão pautar à instituição 

de tributos; 

                                                           
13 Como explica Tácio Lacerda Gama: “A existência de uma norma de competência que qualifique o sujeito 

competente (s), estabeleça a forma da enunciação (p), as respectivas condições de espaço (e) e de tempo (t), bem 

como a matéria sobre a qual poderá versar a norma [m(s.c.e.t.)] não faz surgir, automaticamente, novos 

enunciados prescritivos. Entre a programação prescrita pela norma de competência e o surgimento de direito 

novo, há o ato de vontade” (GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da 

nulidade. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 100).  
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ii) a União, agindo em nome da Federação, editou a Lei Complementar n. 5.172, 

de 1966, denominada Código Tributário Nacional, prescrevendo normas gerais 

nos artigos 43 a 45 a serem observadas pelo legislador ordinário; 

iii) a União, valendo-se de sua competência tributária, instituiu o IRPF da 

Atividade Rural, através da Lei Ordinária n. 8.023, de 1990, estabelecendo a 

regra-matriz de incidência tributária deste tributo; 

iv) o Presidente da República editou o Decreto n. 3.000, de 1999, que trata do 

Regulamento do Imposto Sobre a Renda, que no Livro I (Tributação das Pessoas 

Físicas), na Seção VII (Rendimentos da atividade rural), em seus artigos 57 a 71, 

disciplina a tributação da renda obtida pela pessoa física no exercício de atividade 

considerada como rural; 

v) a Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da Instrução Normativa n. 83, 

de 11 de outubro de 2001, dispõe sobre a tributação dos resultados da atividade 

rural das pessoas físicas; 

vi) Mévio, produtor rural da Cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 

desenvolveu atividade rural no ano de 2014 e em 2015 editou norma individual e 

concreta (autolançamento), elaborando declaração de ajuste anual e recolhendo o 

tributo apurado em seus cálculos.   

O encadeamento normativo é longo e os sujeitos participantes são distintos em cada 

fase. Notemos que há a possibilidade de continuidade do processo de positivação, por 

exemplo, através do ajuizamento de uma ação judicial por Mévio, o que faria que o Poder 

Judiciário participasse do processo ou pela lavratura de um auto de lançamento e imposição 

de multa pelo fisco federal, com a constituição do tributo e das multas correspondentes, 

implicando eventual início de um processo administrativo, se assim o contribuinte desejar.  

Todavia, o que por ora buscamos ilustrar representou apenas o modo como se dá o 

caminhar do processo de positivação normativo do tributo em estudo.  

 

 

  



20 

 

1.3 REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA COMO MÉTODO E TÉCNICA 

DE INTERPRETAÇÃO DO DIREITO POSITIVO  

 

 

A denominada regra-matriz de incidência tributária consiste em instrumento 

metodológico que facilita ao interprete a construção da norma jurídica tributária em sua 

integridade mínima, também chamada de norma jurídica de direito tributário em sentido 

estrito. 

Empregando este método prático e operativo, chegamos à essência normativa, 

percorrendo de modo analítico a norma jurídica em sentido estrito, que é recortada para fins 

didáticos, e nos valeremos da fórmula desenvolvida pelo Professor Paulo de Barros Carvalho.  

Posteriormente, nos capítulos seguintes, a partir da tarefa da desformalização, 

buscaremos saturar os critérios da hipótese e do consequente com as palavras e expressões das 

leis que são objeto de investigação, discutindo também o sentido, a definição, que entendemos 

pertinente aos respectivos termos, bem como procuraremos demonstrar, sempre que possível, 

como os tribunais administrativo e judicial vêm interpretando o tema. 

A norma jurídica em sentido estrito, veiculada pela regra-matriz de incidência 

tributária, possui em seu antecedente a descrição de um fato de possível ocorrência na vida 

real, enquanto seu consequente prescreve uma relação jurídica deonticamente modalizada.  

Eis a integralidade da fórmula da regra-matriz de incidência tributária desenvolvida 

pelo mestre Paulo de Barros Carvalho:  

D {[Cm(v.c).Ce.Ct]→ [Cp(As.Sp).Cq(BC.al)]} 

Referida fórmula foi desformalizada por Rosana Oleinik14, que assim enunciou:  

‘D’ é o dever-ser neutro, que sinaliza estarmos diante de uma norma válida, 

existente no universo do direito positivo. ‘[Cm(v.c).Ce.Ct]’ é a hipótese normativa, 

em que ‘Cm’ é o critério material da hipótese; ‘v’ é o verbo, sempre pessoal e de 

predicação incompleta; ‘c’ é o complemento do verbo; ‘Ce’ é o critério espacial; 

‘Ct’ é o critério temporal; ‘.’ É o conectivo conjuntor; ‘→’ é o símbolo do conectivo 

condicional que une proposição antecedente à proposição consequente; e 

‘[Cp(As.Sp).Cq(BC.al)’ é o consequente normativo, em que ‘Cp’ é o critério 

pessoal; ‘’s' é o sujeito ativo da obrigação; ‘Sp’ é o sujeito passivo; ‘bc’ é a base de 

cálculo; e ‘al’ é a alíquota.  

                                                           
14 OLEINIK, Rosana. Teoria da norma jurídica e a regra-matriz de incidência como técnica de interpretação do 

direito. In: CARVALHO. Paulo de Barros (Coord). Constructivismo lógico-semântico, Vol. I. São Paulo: 

Noeses, 2014, p. 314. 
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Nesta esteira, importante traçar notas sobre o significado de cada um dos critérios que 

conformam o antecedente e consequente normativo, constituindo a regra-matriz de incidência 

tributária, em sua integridade.  

No antecedente normativo residem os traços do evento eleito e qualificado 

normativamente pelo legislador15 (critério material). Importa observar que este 

comportamento sempre estará condicionado por circunstâncias de espaço (critério espacial) e 

de tempo (critério temporal). 

O critério material revela, portanto, o comportamento de pessoas. Sejam aquelas que 

encerram um fazer, um dar ou, simplesmente, um ser (estado). Trata-se do núcleo da hipótese 

de incidência, versado por um verbo, seguido de seu complemento, como exemplifica, no 

caso em pesquisa, a materialidade “auferir renda”. 

Já o critério espacial consiste na expressão da hipótese de incidência que dispõe sobre 

o local em que o evento, a ser promovido à categoria de fato jurídico, deve ocorrer. Ademais, 

todo acontecimento pressupõe uma coordenada espacial. 

O critério espacial normalmente é classificado pela doutrina16 em quatro classes: i) 

pontual, que indica um local determinado; ii) regional, que assinala uma área específica, ou 

uma região; iii) territorial, que identifica o próprio campo de vigência da norma; iv) universal, 

que demarca uma área mais abrangente que o campo de vigência da norma. 

Por derradeiro, no que toca aos critérios da hipótese tributária, temos o critério 

temporal, que revela o marco de tempo em que se dá por ocorrido o fato. Esse instante 

assinala o nascimento de um direito subjetivo para o ente tributante (credor), e um dever 

jurídico do contribuinte (devedor).  

De outro lado, no consequente normativo se demora a relação jurídica tributária. 

Nele, encontramos o feixe de informações que nos oferece critérios de identificação dos 

elementos constitutivos do laço obrigacional, havendo um critério pessoal (sujeitos ativo e 

passivo) e outro quantitativo, conformado por uma base de cálculo e alíquota.  

  

                                                           
15 Como arremata Paulo de Barros Carvalho: Ao conceituar o fato que dará ensejo ao nascimento da relação 

jurídica do tributo, o legislador também seleciona as propriedades que julgou importantes para caracterizá-lo. E, 

desse conceito, podemos extrair critérios de identificação que nos permitam reconhecê-lo toda vez que, 

efetivamente, aconteça (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: 22. ed. Saraiva, 

2010, p. 319). 

16 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 397. 



22 

 

No critério pessoal estão presentes os sujeitos do vínculo. As pessoas que se 

encontram vinculadas, umas às outras, com vistas ao objeto, que é a prestação. O sujeito ativo 

é aquele(a) titular do direito subjetivo de exigir a obrigação. Normalmente é a pessoa jurídica 

de direito público titular da competência constitucional para instituir o tributo, como ocorre 

no tributo em estudo, no qual o sujeito ativo é a União Federal.17 Já o sujeito passivo é aquela 

pessoa (física ou jurídica, privada ou pública) de quem se exige a obrigação. Noutros termos, 

é aquele(a) que tem o dever de cumprir a prestação. 

É, portanto, no critério pessoal que encontramos as informações necessárias para 

determinar os sujeitos ativo e passivo, que logo após comporão as relações jurídicas 

individuais e concretas, na medida em que realizarem os fatos jurídicos tributários. 

Há, no Direito Tributário, dois tipos de relação jurídica. Uma de substância 

patrimonial, na qual se demoram as regra-matriz de incidência tributária dos tributos; outra de 

cunho instrumental, chamadas de meros deveres administrativos.18  

Nesta dissertação, como pretendemos construir o regime jurídico do tributo em 

questão, abordaremos não só a regra-matriz de incidência tributária, como também 

analisaremos os deveres instrumentais impostos pela legislação vigente.  

Por derradeiro, no consequente normativo temos o critério quantitativo. Como as 

obrigações tributárias consistem num valor patrimonial, por imposição do prescrito no artigo 

3° do CTN, a norma tributária sempre deverá trazer nas informações necessárias a 

determinação da quantia devida pelo sujeito passivo em favor do sujeito ativo. Isso se dá 

através da conjugação de uma base de cálculo com uma alíquota, que serão constantes em 

toda e qualquer norma jurídica tributária em sentido estrito. 

A base de cálculo é a grandeza localizada no consequente da regra-matriz tributária, 

que aliada a uma alíquota, permite o dimensionamento da intensidade do comportamento 

tipificado no antecedente normativo, possibilitando a determinação da matéria tributável. 

  

                                                           
17 Não avançaremos na discussão sobre a possibilidade de pessoa física ou jurídica de direito privado poderem 

figurar como sujeito ativo, pois a nosso ver, em que pese a relevância da discussão doutrinária a respeito, isso 

fugiria dos propósitos desta pesquisa. 

18 Como ensina Paulo de Barros Carvalho: “Ladeando a obrigação tributária, que realiza os anseios do Estado, 

enquanto entidade tributante, dispõe a ordem jurídica sobre comportamentos outros, positivos ou negativos, 

consistentes num fazer ou não fazer, que não se explicam em si mesmos, preordenados que estão a facilitar o 

conhecimento, o controle e a arrecadação da importância devida como tributo” (CARVALHO, Paulo de Barros. 

Curso de direito tributário. São Paulo: 22. ed. Saraiva, 2010, p. 354-355). 
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Como enuncia Paulo de Barros Carvalho,19 as funções da base de cálculo são:  

[...] a) função mensuradora, pois mede as proporções reais do fato; b) função 

objetiva, porque compõe a específica determinação da dívida; e c) função 

comparativa, porquanto, posta em comparação com o critério material da hipótese, é 

capaz de confirma-lo, infirmá-lo ou afirmar aquilo que consta no texto da lei, de 

modo obscuro.  

Nalgumas situações o legislador prescreve uma série de esclarecimentos técnicos, 

estabelecendo como chegar à base de cálculo, como é o caso do imposto sobre a renda pessoa 

física.20 Ademais, a base de cálculo não vem determinada, já calculada, no plano da regra-

matriz de incidência tributária. Mas será calculada depois, quando da edição da norma 

individual e concreta (lançamento ou autolançamento). 

Importa ressalvar que é vedado ao legislador infraconstitucional estipular base de 

cálculo que ultrapasse os limites do evento ou bem indicado pelo Constituinte quando da 

outorga da competência tributária. 

Já à alíquota refere-se a parte da base de cálculo que o ente tributante terá o direito 

subjetivo de exigir do contribuinte. Normalmente vem expressa em um percentual, que, 

aplicado à base de cálculo, permite a apuração do valor do tributo. Além disso, a alíquota 

também funciona como ferramenta que possibilita a realização do princípio da 

progressividade no Imposto Sobre a Renda, através da previsão legal de índices 

(porcentagens) diferenciados, aumentando conforme aumente a base de cálculo (renda 

auferida), buscando com isso implementar a igualdade tributária. 

Como veremos adiante, este método será ferramenta essencial para a compreensão da 

tributação da renda da pessoa física que desenvolve atividade rural. 

 

 

  

                                                           
19 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: 22. ed. Saraiva, 2010, p. 400. 

20 O tema será objeto de análise adiante, em subcapítulo específico. 
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1.4 DISTINÇÃO ENTRE TERMO E CONCEITO 

 

 

O direito positivo compõe-se por textos,21 cuja função é prescritiva, ao contrário da 

Ciência do Direito, cujos textos têm função descritiva. Assim, no estudo do direito torna-se 

inevitável o “cerco da linguagem”.22 Por ser constituído por linguagem, o direito usa, 

portanto, palavras (termos, expressões),23 cujo significado deve ser corretamente 

compreendido pelos participantes e observadores. 

Como explica Tácio Lacerda Gama,24 o termo é o suporte físico, o significante, a 

partir do qual se constrói uma significação acerca de um significado. Esta significação é o 

conceito, a ideia suscitada pelo contato com o termo e que pode, por sua vez, ser conotativa 

ou denotativa. 

Eros Roberto Grau,25 explica os conceitos jurídicos, articulando as noções de 

semiótica e filosofia da linguagem, da seguinte forma:  

[...] i. a cada conceito corresponde um termo; este – o termo – é o signo linguístico 

do conceito; assim, o conceito, expressado em seu termo, é coisa (signo) que 

representa outra coisa (seu objeto); o conceito, na concepção aristotélica, está 

referido, pela mediação do termo (signo do conceito), a um objeto; ii. os conceitos 

jurídicos não são referidos a objetos, mas sim a significações; não são conceitos 

essencialistas; iii. o conceito – essencialista ou não – é produto da reflexão, 

expressando uma suma de ideias; iv. o conceito essencialista, expressado, é o signo 

de uma coisa; seu objeto é a coisa; está no lugar da coisa; é o primeiro signo do 

objeto; v. o conceito jurídico, expressado, é o segundo signo de um primeiro signo: a 

significação da coisa (coisa, estado ou situação); está no lugar não da coisa (coisa, 

estado ou situação); vi. assim, os conceitos jurídicos são os signos, ou seja, signos de 

significações atribuíveis – ou não atribuíveis – a coisas, estados ou situações. 

                                                           
21 Importante citar, neste ponto, a observação de Aurora Tomazini de Carvalho, para fim de delimitar o sentido 

em que aqui se utiliza o termo “texto”: “Utiliza-se a palavra “texto” como sinônimo de linguagem, ou seja, um 

conjunto estruturado de signos. Assim, falar em texto remete-nos a outro termo: o signo. Num conceito mais 

genérico, o signo é tudo que representa algo para alguém: um objeto, um desenho, um dado físico, um gesto, 

uma expressão facial, um símbolo, etc. Num conceito mais específico, adotando-se as terminologias de Edmund 

Husserl, o signo é uma relação triádica entre: (i) um suporte físico; (ii) um significado; e (iii) uma significação 

(CARVALHO, Aurora Tomazini de. Constructivismo lógico-semântico como método de trabalho na elaboração 

jurídica. In: CARVALHO. Paulo de Barros (Coord). Constructivismo lógico-semântico, Vol. I. São Paulo: 

Noeses, 2014, p. 26). 

22 Como bem colocou Gabriel Ivo em interessante artigo (IVO, Gabriel. O direito e a inevitabilidade do cerco da 

linguagem. In: CARVALHO. Paulo de Barros (Coord). Constructivismo lógico-semântico, Vol. I. São Paulo: 

Noeses, 2014, p. 65).  

23 Com “expressão” queremos mostrar que há casos em que o legislador usa dois termos que juntos possuem 

outro sentido, como é o caso da expressão “atividade rural”, formada pelos termos “atividade” e “rural”. 

24 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2. ed. São Paulo: 

Noeses, 2011, p. 173. 

25 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 195-196. 
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Em alguns casos, o direito utiliza expressões (ou locuções) formadas por mais de um 

termo, como é o caso de “atividade rural”, expressão que aliada ao termo “renda” constitui o 

foco principal desta pesquisa. 

Toda definição pode ser decomposta em duas partes: o termo a ser definido, chamado 

definiens, e aqueles outros com os quais se define o termo a ser demarcado, também 

conhecidos como definiendum. Este último visa a definir o conceito do primeiro. Neste 

contexto, importante fixar neste tópico a distinção entre o “termo” e o seu “conceito”, o que 

também é distinto da sua definição, como veremos a seguir. 

 

 

1.5 DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO: TÉCNICAS 

UTILIZADAS PELO LEGISLADOR PARA CRIAR CLASSES DE CONDUTAS E 

SUJEITÁ-LAS A DETERMINADO REGIME JURÍDICO DE TRIBUTAÇÃO  

 

 

Entendemos pertinente a definição do fenômeno jurídico como uma técnica que 

esquematiza classes de condutas.26 Essa definição do direito é esclarecedora e facilita a 

compreensão do direito, sobretudo no que tange ao direito tributário, em que no texto 

constitucional, documento jurídico em que se inicia o processo de positivação, o legislador 

dividiu (classificou) as competências tributárias entre os entes públicos, através de classes de 

condutas (auferir renda, prestar serviço, circular mercadoria, etc.), atribuindo a cada ente a 

competência para instituir e cobrar tributo sobre determinadas classes. 

Usou, então, o legislador, um termo (por exemplo, “renda”), que como lhe é ínsito, 

possui um conceito (significado), mas cuja definição, que enunciará os limites desse 

significado, só é alcançada com o processo de positivação, dado que na Constituição não 

encontramos definição dos termos usados na partição de competências.27 

  

                                                           
26 Neste sentido, as lições de Lourival Vilanova que define o fenômeno jurídico como uma “técnica de 

esquematizar classes de condutas para poder dominar racionalmente a realidade social. Generaliza em esquemas 

abstratos a vida em sua concreção existencial, para ofertar a possibilidade de previsão de condutas típicas, 

indispensável à coexistência social” (VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito 

positivo. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p. 252). 

27 Não obstante não haja definição, como veremos adiante, é inegável que haja um conceito. 
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Muitas vezes os termos reclamam definição, seja por serem ambíguos, e/ou vagos.28 

Explicar o significado de um termo, portanto, é dar uma definição do mesmo. De modo que as 

operações lógicas de definir e classificar são instrumentos valiosos para a compreensão do 

fenômeno jurídico – em especial, no campo tributário –, facilitando que o intérprete possa 

reduzir complexidades e organizar sua compreensão sobre os diversos textos, oriundos dos 

documentos jurídicos, que conformam a cadeia de positivação normativa dos tributos.  

Nesta esteira, tanto os participantes se valem de definições e classificações ao 

editarem documentos jurídicos que constituem o processo de positivação do direito, como os 

observadores, não obstante no caso destes últimos, as definições e classificações serem apenas 

teóricas e (ou) instrutivas, por não possuírem força prescritiva.  

Ao definir o que é definir, Paulo de Barros Carvalho29 descreve se tratar de “operação 

lógica demarcatória dos limites, das fronteiras, dos lindes que isolam o campo de irradiação 

semântica de uma ideia, noção ou conceito. Com a definição, outorgamos à ideia sua 

identidade, que há de ser respeitada do início ao fim do discurso”.  

A atividade lógica de definir, segundo Irving M. Copi,30 possui cinco propósitos: i) 

aumentar o vocabulário; ii) eliminar ambiguidade; iii) aclarar o significado; iv) explicar 

teoricamente; e v) influenciar atitudes.  

Ocorre que com a definição da significação de um termo, cria-se uma classe. Por 

exemplo, ao se definir o que é “renda”, cria-se a classe “renda” que pode, por sua vez, ser 

subdividida noutras subclasses, conforme for o critério classificatório eleito. 

  

                                                           
28 Ensina Irving M. Copi que: “Embora a mesma palavra possa ser, ao mesmo tempo, vaga e ambígua, vagueza e 

ambiguidade são duas propriedades muito distintas. Um termo é ambíguo num determinado contexto, quando 

tem dois significados distintos e o contexto não esclarece em qual dos dois se usa. Por outro lado, um termo é 

vago quando existem “casos limítrofes” de tal natureza que é impossível determinar se o termo se aplica ou não a 

eles. Neste sentido, a maioria das palavras é vaga” (COPI, Inving M. Introdução à Lógica. São Paulo: Mestre 

Jou, 1981, p. 107-108). 

29 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 3ª ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 

120. 

30 COPI, Inving M. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1981, p. 105. 
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Novamente nos socorremos nas lições de Paulo de Barros Carvalho,31 para quem 

classificar é:  

[...] distribuir em classes, é dividir os termos segundo a ordem da extensão ou, para 

dizer de modo mais preciso, é separar os objetos em classes de acordo com as 

semelhanças que entre eles existam, mantendo-os em posições fixas e exatamente 

determinadas em relação às demais classes. Os diversos grupos de uma classificação 

recebem o nome de espécies e de gêneros, sendo que espécies designam os grupos 

contidos em um grupo mais extenso, enquanto gênero é o grupo mais extenso que 

contém as espécies.  

Importante observar, no caso em estudo, que a própria Constituição prescreveu que 

deve ser tributada a universalidade das rendas, de modo que, com isso, já se presume que a 

“renda”,32 pode advir de inúmeras atividades (subclasses), dentre elas a oriunda da “atividade 

rural”. A legislação vigente nos mostra que o legislador resolveu criar um regime jurídico de 

tributação diferenciado para a subclasse “renda da pessoa física oriunda da atividade rural”. 

Com isso, como o legislador ordinário usou a expressão “atividade rural”, essa 

conjunção de dois termos naturalmente possui um conceito, mas, por padecer de certa 

vagueza, tornou-se necessária a utilização da técnica da definição pelo legislador, que com 

isso buscou delimitar os contornos dessa subclasse, evitando a extensão do tratamento 

diferenciado e como veremos, favorecido, da tributação da renda para o que não se tratar de 

“atividade rural”. 

Ao delimitar o sentido da expressão “atividade rural”, o legislador se valeu, 

preponderantemente, da técnica de definição denotativa, não obstante, como buscaremos 

demonstrar adiante, haja elementos indicativos de uma definição conotativa. 

  

                                                           
31 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2009, p. 

117-118.  

32 Esclarecemos que não se busca neste artigo definir o que é “renda”, mas, para que o leitor tenha ao menos uma 

noção geral das discussões sobre o alcance semântico deste termo e suas discussões doutrinárias, resume Paulo 

de Barros Carvalho: “Acerca do conceito de “renda”, três são as correntes doutrinárias predominantes: a) “teoria 

da fonte”, para a qual “renda” é o produto de uma fonte estável, susceptível de preservar sua reprodução 

periódica, exigindo que haja riqueza nova (produto) derivada de fonte produtiva durável, devendo esta subsistir 

ao ato de produção; b) “teoria legalista”, que considera “renda” um conceito normativo, a ser estipulado pela lei: 

renda é aquilo que a lei estabelecer que é; c) “teoria do acréscimo patrimonial”, onde “renda” é todo ingresso 

líquido, em bens materiais, imateriais ou serviços avaliáveis em dinheiro, periódico, transitório ou acidental, de 

caráter oneroso ou gratuito, que importe um incremento líquido do patrimônio de determinado indivíduo, em 

certo período de tempo” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 3. ed. São 

Paulo: Noeses, 2009, p. 671). 
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As definições denotativas (ou extensional) de um conceito são aquelas que buscam 

perceber os elementos que se ajustam às palavras, atuando como uma definição mediante 

exemplos. Por exemplo, um determinado indivíduo chamado José, pode ser mencionado 

como exemplo na definição de “homem”. Uma crítica que se faz a essa técnica de definição, 

reside no fato de que ela é limitada, dada a impossibilidade de se definir, denotativamente, 

classes vazias (por exemplo, definir um “unicorne” ou “centauro”).  

Outra limitação desta técnica, explica Copi,33 se deve ao fato de serem 

[...] raros os termos cujas extensões possam ser completamente enumeradas. É 

impossível enumerar a infinidade de números denotados pela simples palavra 

“número”, tal como é praticamente impossível enumerar o número (provavelmente) 

finito, mas literalmente astronômico dos objetos denotados pela palavra “estrela”. 

Em tais casos, somos obrigados a dar uma enumeração parcial dos objetos 

denotados, e esta restrição implica uma limitação mais séria. Qualquer objeto tem 

imensas propriedades e, por isso, está incluído na extensão de muitíssimos termos 

diferentes. Daí resulta que qualquer exemplo mencionado na definição denotativa de 

um termo pode ser também citado, com idêntica propriedade, nas definições 

denotativas de muitos outros termos. 

De outro lado, a técnica de definição conotativa (ou intencional) reside no método de 

definição por gênero e diferença. Irving M. Copi34 ensina que:  

[...] este método de definição também tem os nomes de definição por divisão, 

definição analítica, definição per genus et differentia ou, simplesmente, definição 

conotativa. Alguns autores consideram este método o tipo de definição mais 

importante e outros como o único tipo “autêntico”. É difícil encontrar alguma 

justificativa para este último ponto de vista, mas o primeiro possui alguns méritos, 

dado que sua aplicação é mais geral do que qualquer outra técnica. A possibilidade 

de definir termos por gênero e diferença depende do fato de algumas propriedades 

serem complexas, no sentido de que são redutíveis a outras duas ou mais 

propriedades. Essa complexidade e redutibilidade podem ser mais bem explicadas 

em termos de classes. 

Como veremos adiante, ao definir o conceito da expressão “atividade rural”, o 

legislador se valeu das técnicas denotativa e conotativa sendo relevante, portanto, que os 

participantes e observadores identifiquem e sistematizem os critérios que diferenciam essa 

subclasse de renda das demais subclasses, a fim de lhe garantir o tratamento tributário 

diferenciado prescrito pelo ordenamento jurídico vigente. 

  

                                                           
33 COPI, Inving M. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1981, p. 124. 

34 COPI, Inving M. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1981, p. 128. 
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Precisa, neste ponto, a colocação de Lucas Galvão de Britto,35 ao refletir:  

[...] imaginemos um universo de contribuintes de um dado tributo. Todos eles, 

obedecem a regra de recolher a referida exação mensalmente. Se interessa ao 

legislador estipular um regime especial para exigir a quantia anualmente, deve ele 

circunscrever as situações em que a regra geral será preterida em favor da especial. 

Para isso, precisa separar tais ocasiões elegendo certos aspectos delas, instituindo 

critérios que permitam dividir os contribuintes em dois conjuntos para, a eles, 

imputar os regimes diversos. Acaso fosse proclamado regime especial sem cuidar 

desse procedimento de classificação, ter-se-ia nova regra geral. 

Neste contexto, entendemos que as operações lógicas de definir e classificar, assim 

como as técnicas de definição denotativas e conotativas, são sistematicamente utilizadas pelo 

legislador para organizar o fenômeno jurídico, classificando (e subclassificando), deste modo, 

os eventos tributáveis e atrelando-os a determinado regime jurídico. 

Isso foi realizado pelo legislador ao atribuir regime tributário diferenciado à renda da 

pessoa física oriunda da “atividade rural”, de modo que se torna mister compreender e buscar 

sistematizar a definição desta expressão e, com isso, facilitar a identificação das “rendas” que 

necessariamente terão de ser tributadas por este regime. 

 

 

  

                                                           
35 BRITTO, Lucas Galvão de. Dividir, definir e classificar: conhecer é recortar o mundo. In: CARVALHO. 

Paulo de Barros (Coord). Constructivismo lógico-semântico, Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014, p. 243. 
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2 O IMPOSTO SOBRE A RENDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI 

COMPLEMENTAR 

 

 

Uma vez fixado o método e alguns conceitos fundamentais no capítulo precedente, 

neste segundo capítulo trataremos sobre como o Imposto Sobre a Renda foi disciplinado pelo 

legislador constituinte e complementar, que programa a instituição pelo legislador ordinário, 

de todo e qualquer regime de IR. 

Com isso, circundando o sentido das normas de competência do tributo em pesquisa, 

nos capítulos seguintes desceremos nas leis ordinárias e demais documentos normativos que 

disciplinam, especificamente, o IRPF da atividade rural. 

Primeiro, então, procuraremos conformar a norma de competência do IRPF, 

analisando, num primeiro momento, a definição do conceito constitucional da materialidade 

renda. Segundo, analisaremos o conceito do termo patrimônio, dada sua extrema relevância 

para compreender (e identificar) o que é renda, permitindo a eleição de critérios para separá-

los, evitando-se a tributação do patrimônio como se renda fosse. Terceiro, buscaremos 

demonstrar a imprescindibilidade do fator temporal para a identificação da renda, analisando a 

diferença entre riqueza velha (patrimônio) e riqueza nova (renda). 

Num quarto momento, ainda no patamar constitucional, analisaremos a importância de 

diversos princípios constitucionais tributários gerais e específicos do Imposto Sobre a Renda, 

tentando delimitar o sentido e extensão de tais normas, a fim de possibilitar, nos capítulos 

seguintes, se a legislação ordinária que disciplina o IRPF da atividade rural os observou. 

Por fim, descendo para o patamar da lei complementar, no caso o Código Tributário 

Nacional, trataremos da redefinição do conceito de renda veiculada nesta norma, bem como as 

bases de cálculo possíveis eleitas, também com o fim de construir os elementos necessários a 

posterior visualização da adequação e licitude das leis ordinárias que disciplinaram o tributo 

em pesquisa.  
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2.1 A DEFINIÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DA MATERIALIDADE 

RENDA: ACRÉSCIMO PATRIMONIAL 

 

É no texto constitucional que se iniciam os processos de positivação normativos. 

Todas as normas jurídicas, em última análise, têm fundamento de validade nalguma norma de 

estrutura constante deste documento normativo. O legislador constituinte outorgou 

competência impositiva à União Federal para instituir imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza.36  

Ocorre que as palavras usadas pelo legislador constituinte foram singelas: percebe-se 

pelo texto do artigo 153, III da Constituição Federal, que há tão só a permissão para a 

instituição de imposto sobre a “renda e proventos de qualquer natureza” e, mais a frente, no 

§2° do mesmo dispositivo, o legislador prescreveu que esse tributo deverá ser informado 

“pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei”. 

O legislador constituinte não fez, portanto, uma definição expressa do termo renda, 

surgindo daí inúmeros trabalhos desenvolvidos pela doutrina discutindo se há ou não um 

conceito constitucional de renda ou se o legislador complementar ou ordinário poderiam 

definir o sentido e a extensão a seu bel-prazer. 

Aliás, antes mesmo da discussão sobre a existência ou não de um conceito de renda na 

Constituição Federal de 1988, segundo Luís Cesar Souza de Queiroz,37 há mais de 200 anos 

existe discussão na doutrina estrangeira e nacional a respeito do sentido da materialidade 

renda. 

A nosso ver, de fato inexiste uma definição expressa do conceito da materialidade 

renda no texto constitucional. Agora, não concordamos que a inexistência de uma definição 

implica na ausência de um conceito constitucional.38 Concordamos com aqueles que 

entendem e defendem ser possível e necessário construir o sentido da materialidade renda a 

                                                           
36 No caso, como o trabalho versa sobre a renda da atividade rural, desenvolveremos tão só a definição do 

conceito da materialidade renda, posto que a nosso ver não há razão, nesta pesquisa, para se discutir a definição 

do conceito de proventos de qualquer natureza. 

37 QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: requisitos para 

uma tributação constitucional – aspectos infraconstitucionais relevantes. Dissertação (Mestrado em Direito). 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. São Paulo, 2002, p. 151.  

38 Neste sentido sustentava Bulhões Pedreira: “A noção de renda que nos interessa não é a utilizada pela ciência 

econômica nem a que teoricamente seja a mais perfeita para as finanças públicas, mas a que se ajusta ao sistema 

tributário nacional definido na Constituição Federal em vigor. Esse é o conceito que permitirá conhecer os 

limites da competência da União ao definir a base imponível do imposto sobre a ‘renda e proventos de qualquer 

natureza’, e que servirá de padrão para apreciar, em cada caso, a constitucionalidade das leis tributárias federais, 

estaduais e municipais” (PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto de renda. Rio de Janeiro: Justec Ed., 1971, 

capítulo 2, p. 3).  
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partir do contexto do texto constitucional.39 Essa construção, a nosso ver, deve ser 

empreendida pelos participantes do fenômeno jurídico. 

Se o constituinte repartiu as competências tributárias dos entes estatais (União, 

Estados e Municípios) para instituírem impostos, usando como critério de divisão, as 

materialidades de cada imposto, atribuindo a cada ente uma classe de eventos (por exemplo, 

auferir renda, prestar serviço, etc.), seria ilógico sustentar que não há um conceito 

constitucional desses comportamentos. Do contrário, sem dúvidas, cairia por terra a divisão de 

competências tributárias, rigidamente estabelecida na Carta Constitucional.40  

Como arrematou Celso Antonio Bandeira de Mello41 “se o legislador ou o aplicador da 

regra pudessem delinear, a seu talante, o campo de restrições a que estão submetidos, através 

da redefinição das palavras constitucionais, assumiriam, destarte, a função de constituintes”. 

De modo que o critério material dos impostos consistiu, portanto, no fator utilizado 

pelo constituinte para dividir as competências tributárias entre as pessoas políticas, sendo que 

se a hipótese de incidência auferir renda foi destacada para a União Federal, nos termos do 

art. 153, III da Constituição Federal, obviamente há um conceito desta materialidade na 

Constituição Federal. 

É, portanto, direito constitucional subjetivo dos contribuintes só serem tributados pela 

pessoa política competente, e nos moldes e limites do arquétipo constitucional do imposto, 

sendo que o que extrapolar o sentido constitucional de renda não pode ser tributado pela 

União, ao menos sob esse título.42 

                                                           
39 Neste sentido defende Humberto Ávila: “Em face dessas considerações, resulta absolutamente claro que a 

definição de renda deve ser construída não apenas por meio do exame do inciso III do art. 153 da CF. Ela 

pressupõe, outrossim, a análise das seguintes normas constitucionais: dos princípios constitucionais 

fundamentais e gerais; das regras de competência, quer aquelas que habilitam à União instituir o imposto sobre a 

renda, quer aqueloutras que facultam a qualquer entidade política de direito interno instituir impostos sobre 

outras bases, das quais a renda, per exclusio, haverá de ser estremada; das normas que delimitam a hipótese 

material de incidência do imposto sobre a renda (ÁVILA, Humberto. Conceito de renda e compensação de 

prejuízos fiscais. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 15-16). 

40 Como defende José Artur Lima Gonçalves: “Admitir o contrário implica conferir ao legislador 

infraconstitucional competência para bulir com o âmbito das próprias competências tributárias impositivas 

constitucionalmente estabelecidas, o que é – para quem aceita o pressuposto básico do escalonamento 

hierárquico da ordem jurídica – impossível” (GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda: 

pressupostos constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 170).  

41 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Imposto de renda: depósitos bancários. Revista de Direito Tributário, 

ano 7, n. 23; 24, p. 92, 1983. 

42 Neste sentido descreve Roque Antonio Carraza: “De fato, a Constituição Brasileira, ao discriminar as 

competências tributárias, traçou a regra-matriz de incidência (a norma-padrão, o arquétipo) de cada exação. 

Noutros falares, apontou a hipótese de incidência possível, o sujeito ativo possível, o sujeito passivo possível, a 

base de cálculo possível e a alíquota possível das várias espécies e subespécies tributárias. Destacamos que o 

legislador, ao exercitar qualquer das competências tributárias reservadas à sua pessoa política, deverá ser fiel à 

regra-matriz de incidência do tributo, pré-traçada na Carta Magna. Absolutamente não pode extravasar este 

verdadeiro molde constitucional” (CARRAZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e 
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Mas não é só. A interpretação contextual do texto constitucional também permite a 

inferência do sentido da materialidade renda por exclusão. Ademais, auferir renda é 

juridicamente diferente, e portanto excludente, de importar bens, de industrializar produtos, de 

realizar operações mercantis, de prestar onerosamente serviços etc., que são eventos jurídicos 

tributários de competências atribuídas à própria União Federal ou a outras pessoas políticas.   

O fato é que, ao atribuir dada hipótese a competência de determinada pessoa política, 

buscou o legislador constituinte excluí-la das demais, pois a repartição de competências foi 

feita de forma rígida e precisa, a fim de evitar a existência de cumulação de pretensões 

(bitributação) por parte das pessoas políticas tributantes. 

Além disso, o termo renda também se distingue de rendimento, posto que o segundo 

encampa todo e qualquer ganho, enquanto o primeiro não; além de não se confundir com 

patrimônio (como uma situação estática) capital (como investimento permanente) 

faturamento (soma de todas as faturas-entradas) e lucros (resultado positivo e uma atividade 

empresarial); nem serem conceitos próximos e utilizados como hipótese de incidência 

estabelecida pela própria Constituição para outros impostos.43 

Nesta sequência, importante ressaltar que só haverá renda se houver uma fonte 

produtiva que a origine (patrimônio, em sentido amplo). Essa fonte será o capital, o trabalho 

ou a conjugação de ambos que produzirão, num determinado período de tempo, riqueza nova, 

destacada daquela que lhe deu origem (riqueza velha) e capaz de gerar outra. 

Sempre que a Constituição Federal usou a palavra renda44, ela as relacionou à ideia de 

aumento de patrimônio, sendo que o patrimônio propriamente dito não é passível de 

tributação por meio do imposto sobre a renda. 

  

                                                                                                                                                                                     
temas específicos). 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 32-33). 

43 A respeito, descreveu Humberto Ávila: “A Constituição prevê outras hipóteses de incidência que devem ser 

confrontadas, por diferenciação, com a hipótese do imposto sobre a renda: - Patrimônio (arts. 5°, XLV e LXXIII; 

23, I; 24, VII; etc. – esp. Arts. 145, §1°; 150, VI, “a” e “c”, e §§2°, 3° e 4°; e 156, §2°, I) como uma situação 

estática. - Capital (arts. 156, §2°, I; 165, §§1°, 2° e 5°; 167, III; 170, IX; 192, III; 222, §§1° e 2°), no sentido de 

investimento permanente, sem pertinência a sua dinâmica. – Faturamento (art. 195, I), o qual exprime todas as 

entradas decorrentes de venda e/ou serviços, sem relação a ganhos. - Lucros (arts. 7°, XI; 172; 173, §4°; e 195, 

I), no sentido de resultado positivo de uma atividade empresarial; resultado (arts. 7°, XI; 20, §1°; 71, VII; 77; 

etc.) com o significado de ponto final de um procedimento, sem referência à capacidade contributiva. Sendo 

assim, renda não pode ser nem patrimônio, nem capital, nem lucro, nem faturamento” (ÁVILA, Humberto. 

Conceito de renda e compensação de prejuízos fiscais. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 33). 

44 O termo “renda” foi mencionado nos seguintes artigos da Constituição Federal: 7°, XII; 30, III; 43, §2°, IV; 

48, I; 150, VI, “a”; 150, VI, “c”; 150, §§2°, 3° e 4°; 151, II; 153, III; 157, I; 158, I; 159, I e §1°; e 201, IV e § 12. 

ADCT, os arts. 72, I, II e V, e §5°, e 79. 
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Há, atualmente, uma certa concordância doutrinária, sobretudo em virtude da vigência 

do artigo 43 do CTN, que será analisado adiante, de que o sentido da materialidade renda 

significa aumento (acréscimo, incremento) patrimonial. Exemplificativamente, citaremos o 

entendimento de alguns ilustres juristas45 que desenvolveram trabalhos específicos sobre o 

tema em análise, concluindo no sentido que ora defendemos. 

Roque Antonio Carraza46 definiu que: 

[...] renda e proventos de qualquer natureza são acréscimos patrimoniais 

experimentados pelo contribuinte ao longo de um determinado período de tempo. 

Ou, caso preferirmos, são o resultado positivo de uma subtração que tem por 

minuendo os rendimentos brutos auferidos pelo contribuinte entre dois marcos 

temporais, e por subtraendo o total das deduções e abatimentos que a Constituição e 

as leis que com ela se afinam permitem fazer.  

Ricardo Mariz de Oliveira47 também definiu que:  

[...] considerando que o fato gerador do imposto de renda é sempre aumento do 

patrimônio do contribuinte, ele somente ocorrerá se houver, dentro do período de 

apuração, uma soma algébrica positiva de todos os fatores positivos (direitos) e 

negativos (obrigações) que o tenham afetado, de tal sorte que se pode dizer que o 

fato gerador do imposto de renda se exprime pela equação mais direitos menos 

obrigações é igual a lucro, e ao contrário, menos direitos e mais obrigações é igual a 

prejuízo. 

Roberto Quiroga Mosqueira,48 em interessante trabalho específico sobre o tema do 

conceito constitucional de renda, arrematou que:  

[...] propomos a definição da palavra “renda” e da expressão “proventos de qualquer 

natureza” como a mutação patrimonial que se constitui num acréscimo de seus 

elementos, acréscimos estes originados do trabalho, do capital, da aposentadoria ou 

de qualquer outra fonte geradora de riqueza nova.  

  

                                                           
45 Ressalvando que, por medida de economia, a fim de evitar que o trabalho fique repetitivo, deixaremos de citar 

tantos outros juristas, de igual reputação, que também empreenderam estudos sobre o tema, e concluíram no 

mesmo sentido. 

46 CARRAZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos). 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 40. 

47 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 74. 

48 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e proventos de qualquer natureza – o imposto e o conceito 

constitucional. São Paulo: Dialética, 1996, p. 110. 
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O STF49 também já decidiu que “Na verdade, por mais variado que seja o conceito de 

renda, todos os economistas, financistas e juristas se unem em um ponto: renda é sempre um 

ganho ou um acréscimo de patrimônio”. 

Para que se possa verificar a existência de acréscimo patrimonial, imprescindível a 

existência de um período temporal, como em subcapítulo a frente será tratado. Nesse lapso 

temporal, comparar-se-á o patrimônio anterior (riqueza velha) com o patrimônio existente no 

momento final, sendo a diferença apurada entre os dois, a renda a ser tributada. 

Neste contexto, concluímos que a materialidade renda significa aumento (acréscimo, 

incremento) patrimonial ocorrido num determinado período de tempo.  

 

 

2.2 SOBRE QUE É PATRIMÔNIO: SUA IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL PARA 

TRIBUTAÇÃO DA RENDA 

 

 

O patrimônio representa índice de grande importância para a tributação em geral. 

Como observou, com precisão, Roberto Quiroga Mosqueira,50 ao eleger os fatos do mundo 

real a funcionar como hipóteses tributárias, usando-os na repartição de competências 

tributárias entre as pessoas políticas, o legislador constituinte tomou como fio condutor, neste 

processo de segregação das realidades, o patrimônio das pessoas. 

Concordamos com citado jurista, posto que, em última análise, ali no lugar em que 

incidir qualquer imposto, o ente tributante está a tomar uma parcela do patrimônio do 

contribuinte.  

Há, nesta linha de raciocínio, a tributação do patrimônio nos sentidos: (i) estático e (ii) 

dinâmico. No primeiro sentido, tributa-se a permanência de um determinado patrimônio de 

direitos reais e pessoais (como exemplificam ITR, IGF, IPVA, IPTU, etc.). Enquanto que no 

segundo leva-se em consideração a realidade econômica de haver ingressos, circulação, 

transferência, transmissão, cessão dos elementos patrimoniais (como é o caso do IR, II, IE, 

IPI, IOF, ITCMD, ICMS, ITBI etc). 

  

                                                           
49 STF, 1ª Turma, RE 89.791, rel. Min. Cunha Peixoto, j. 3.10.1978, DJU 20.10.1978 (RTJ 96/783). 

50 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e proventos de qualquer natureza – o imposto e o conceito 

constitucional. São Paulo: Dialética, 1996, p. 89. 
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No caso do Imposto Sobre a Renda, tributo em análise nesta pesquisa, a incidência não 

se dá sobre o patrimônio em seu sentido estático, mas sim quando há alteração (positiva, 

como veremos) nos itens que formam o conjunto de direitos reais e pessoais do contribuinte. 

Ou seja, no seu sentido dinâmico. Tanto que a Constituição outorgou a competência para 

tributar a materialidade grandes fortunas também em favor da União (artigo 153, VII da 

Constituição Federal), que a nosso ver se trata de universalidade patrimonial em sua forma 

estática.51   

Nessa esteira, se renda significa acréscimo patrimonial, como desenvolvemos no 

subcapítulo anterior, torna-se de grande relevância a identificação do que é patrimônio. Essa 

importância exsurge por dois motivos: de um lado, evita-se tributar patrimônio como se renda 

fosse; de outro, ter-se-á segurança na identificação de seu efetivo aumento.52 

O termo patrimônio é usado na Constituição Federal em diversas passagens,53 sendo 

que em todas as referências significa conjunto estático de bens ou direitos titulados por uma 

pessoa, pública ou privada.54 

O termo patrimônio significa no nosso entendimento a universalidade jurídica de 

direitos e obrigações de uma pessoa, sendo que o imposto sobre a renda não nasce do fato de 

se “possuir patrimônio”, mas sim de, dentro de determinado período, se dar o aumento do 

patrimônio do contribuinte, ou seja, mais direitos do que obrigações. 

Modesto Carvalhosa55 também sustentou que  

[...] para os efeitos fiscais, portanto, evoluiu-se do conceito de propriedade para o de 

patrimônio, no sentido de que toda a disponibilidade possuída por uma determinada 

pessoa, de bens materiais ou força de trabalho produtivo, constituía patrimônio 

suscetível de produzir riqueza, ou seja, renda. Assim, o patrimônio é tudo aquilo que 

possa traduzir um acréscimo de riqueza. O patrimônio rentável de uma determinada 

pessoa pode se constituir de uma propriedade imobiliária, de um capital mobiliário 

ou da força do próprio trabalhador na medida em que, quaisquer desses fatores 

patrimoniais, conjugada ou isoladamente, possam produzir renda. 

                                                           
51 Como é sabido, até hoje, o ente competente nunca exerceu essa competência tributária. 

52 Como leciona Misabel Abreu Machado Derzi: “A União, no exercício de sua competência privativa, expressa 

ou residual, à luz da Constituição de 1988, não poderá, de modo algum, miscigenar os conceitos de renda e 

capital (ou patrimônio)” (DERZI, Misabel de Abreu Machado. Notas a Aliomar Baleeiro. Direito tributário 

brasileiro. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 385).  

53 O termo aparece nos arts. 5°, XLV e LXXIII, 23, I, 24, VII, 30, IX, 49, I, 129, III, 144, 145, §1°, 150, VI, “a” 

e “c”, §2°, §3° e §4°, 156, §2°, I, 213, II, 216, §1° e §4°, 219, 225, §1°, II e §4°, 239, §2°, todos da Constituição, 

e 36 e 51, §3° do Ato das Disposições Transitórias.           

54 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. São Paulo: Malheiros, 

2002, p. 179. 

55 CARVALHOSA, Modesto. Imposto de renda: conceituação no sistema tributário da Carta Constitucional. 

Revista de Direito Público, São Paulo, vol. 1, p. 188-196, p. 189. 
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Desta feita, sempre haverá um patrimônio, em sentido amplo, significando toda e 

qualquer fonte de produção da renda, sendo que a identificação de eventual acréscimo 

patrimonial se dará através da análise da mutação (positiva) dos elementos desse patrimônio. 

Nem sempre a simples mutação dos elementos patrimoniais implicará existência de renda. 

Isso porque há casos em que há mutação patrimonial, sem que haja qualquer aumento, 

consiste tão só em mera reposição de patrimônio já pertencente ao contribuinte. Roberto 

Quiroga Mosqueira56 explica, com base na doutrina contábil, que só haverá renda se existir 

fatos modificativos aumentativos. Há de se ter, no final, um plus, um aumento do patrimônio, 

não uma mera substituição de elementos de iguais valores. 

Paramos por aqui, pois o que ora pretendemos demonstrar consistiu na importância da 

identificação do conceito de patrimônio, em sua forma estática e dinâmica, possibilitando a 

identificação da mutação positiva de seus elementos, que representa um acréscimo 

patrimonial, hipótese na qual se dará a tributação da renda. 

Como veremos em capítulo próprio adiante, na tributação da renda oriunda do 

desenvolvimento de atividade rural, o legislador ordinário criou mecanismo, a nosso ver 

adequado, para evitar a tributação do patrimônio, permitindo que o contribuinte possa se 

programar e calcular efetivamente e tão somente a renda auferida. 

 

 

  

                                                           
56 Nas suas palavras: “A Ciência Contábil, ao tratar da classificação dos fatos contábeis (fatos que representam 

as mutações patrimoniais), bem expõe a problemática que expusemos acima, em especial, a definição de “renda 

e proventos de qualquer natureza” como a mutação do patrimônio que se qualifica como um incremento de seus 

elementos. Referida ciência classifica os fatos contábeis em três categorias: permutativos, modificativos e 

mistos. Os fatos contábeis permutativos são aqueles que provocam uma troca e elementos patrimoniais, sem 

contudo alterar o patrimônio líquido da pessoa (é o caso do indivíduo “B”, no exemplo da compra e venda de 

imóvel acima exposto). Diferentemente destes, os fatos contábeis modificativos acarretam alteração no 

patrimônio, aumentando-o ou diminuindo-o (é o caso de uma receita auferida por serviços prestados ou a 

despesa incorrida no pagamento da aludida prestação de serviços). Por fim, os fatos contábeis mistos são todos 

aqueles que combinam ao mesmo tempo um fato contábil permutativo e um fato contábil modificativo, 

relacionados em uma mesma operação (é o caso do indivíduo “A”, no exemplo da compra e venda de imóvel)”. 

(MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e proventos de qualquer natureza – o imposto e o conceito 

constitucional. São Paulo: Dialética, 1996, p. 106). 
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2.3 RIQUEZA VELHA X RIQUEZA NOVA: A IMPRESCINDIBILIDADE DO FATOR 

TEMPORAL PARA APURAÇÃO DA RENDA 

 

Como traçamos no subcapítulo anterior, a identificação do que é patrimônio, torna-se 

de suma importância para se entender quando haverá ou não renda. Entendemos que a 

definição de renda como aumento patrimonial que empreendemos acima seria o sentido de 

renda-produto. Isso porque o aumento do patrimônio só pode ser observado após a análise da 

situação patrimonial anterior (riqueza velha existente em determinado marco temporal) com a 

encontrada no momento final de determinado período de tempo. A renda será, então, a 

diferença positiva (riqueza nova – riqueza velha = renda). 

Alguns doutrinadores definem renda com outras palavras que, não obstante também 

concordem que consista num aumento patrimonial, focam mais no fator renda-procedimento e 

não no renda-produto, descrevendo a definição segundo a forma de se apurar (chegar) na 

renda-produto (acréscimo patrimonial). 

Neste sentido, tecendo a definição com foco na renda-procedimento, a nosso ver o fez 

José Artur Lima Gonçalves,57 ao enunciar que renda significa: “(i) saldo positivo resultante do 

(ii) confronto entre (ii.a) certas entradas e (ii.b) certas saídas, ocorridas ao longo de um dado 

(iii) período”. 

Na mesma linha, com outras palavras, definiu Humberto Ávila58 que renda é produto 

líquido (receitas menos as despesas necessárias à manutenção da fonte produtora ou da 

existência digna do contribuinte) calculado durante o período de um ano. Essas definições, a 

nosso ver, complementam a que empreendemos acima, demonstrando como deve ser apurado 

o acréscimo patrimonial.  

A riqueza velha, tida como patrimônio pré-existente, representa a fonte produtora da 

riqueza nova, aqui considerada como equivalente a renda tributável. 

Evidentemente, para que o contribuinte possa produzir riqueza nova em diversas 

atividades produtoras são necessários determinados gastos (despesas, investimentos), que não 

se confundem com a riqueza nova, pois tais valores já integravam o patrimônio pré-existente 

do contribuinte, operando tão somente uma mutação de elementos, na qual se colocou o valor 

naquela atividade para que ela pudesse, então, produzir riqueza nova. 

  

                                                           
57 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. São Paulo: Malheiros, 

2002, p. 179. 

58 ÁVILA, Humberto. Conceito de renda e compensação de prejuízos fiscais. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 34. 
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Forma-se, com isso, uma cadeia de eventos, na qual riqueza velha produzirá riqueza 

nova e, ao fim de determinado período, apurada a riqueza nova, esta se tornará riqueza velha 

para o período de tempo seguinte, e assim sucessivamente até que a fonte produtora seja 

encerrada. 

Importante observar essa peculiaridade e justiça da tributação da renda, que permite a 

tributação em consonância com a efetiva capacidade contributiva de cada contribuinte, e 

permite a integralização da riqueza nova como riqueza velha para o período seguinte, 

contribuindo para a manutenção da sua “galinha de ovos” que é a fonte-produtora. 

Interessante notar que para apuração da renda, além de ser necessária uma fonte 

produtora, é do mesmo modo imprescindível à definição de um período de tempo para que se 

possa comparar as mutações patrimoniais (para ver o “antes e depois”). 

Como coloca José Artur Lima Gonçalves,59 sem a noção de período – e tempo -, todos 

os ingressos e saídas perdem qualquer significado comparativo. Sem o termo final, que só 

existe se se pressupõe existente um período e um termo inicial, não há corte para 

processamento do confronto entre ingressos e saídas, que se sucederiam em interminável 

cadeia de fenômenos sem significado. 

A aceitabilidade da necessidade de um período para se apurar a renda é pacífica na 

doutrina, sendo que as grandes discussões residem na determinação do período temporal. 

Muitos60 sustentam que há um período constitucionalmente pressuposto, que seria 

anual. Nesta esteira, Misabel Abreu Machado Derzi61 sustenta com eloquência que o exercício 

financeiro de cobrança é sempre anual porque assim está dito na Constituição, Seção II do 

Capítulo das Finanças Públicas, cujos artigos se referem ao orçamento e ao exercício 

financeiro anual.   

Como veremos adiante, a lei ordinária que instituiu a tributação da renda da atividade 

rural auferida por pessoas físicas fixou o período anual de apuração, razão pela qual paramos 

por aqui, no que tange à legitimidade ou não da fixação de períodos temporais inferiores à 

anualidade. 

  

                                                           
59 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. São Paulo: Malheiros, 

2002, p. 183-184. 

60 Neste sentido: GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. São 

Paulo: Malheiros, 2002, p. 184-187; ÁVILA, Humberto. conceito de renda e compensação de prejuízos fiscais. 

São Paulo: Malheiros, 2011, p. 42-52. 

61 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Notas a Aliomar Baleeiro. Direito tributário brasileiro. 12ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2013, p. 425. 
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Deste modo, renda consiste na diferença positiva entre a riqueza nova e a riqueza 

velha (riqueza nova – riqueza velha = renda), devendo para o seu cálculo ser subtraída das 

despesas e investimentos pré-existentes necessários para que a atividade produtora pudesse 

gerar a renda. Para que tudo isso possa ser verificado, imprescindível, a existência de um 

período temporal para comparação entre as duas situações patrimoniais, que, no caso do IRPF 

da atividade rural, é anual. 

 

 

2.4 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS CONFORMADORES DA 

NORMA DE COMPETÊNCIA DO IR  

 

 

Os princípios constitucionais tributários exercem papel relevante na conformação da 

norma de competência de qualquer tributo. Como define Tácio Lacerda Gama62 princípios 

tributários “são proposições prescritivas que integram a norma de competência, condicionado 

a forma e a matéria das normas que prescrevem, direta ou indiretamente, a instituição, a 

arrecadação e a fiscalização de tributos”. 

Segundo classificação empreendida por Paulo de Barros Carvalho,63 os princípios ora 

se apresentam como valores, ora como limites objetivos. 

Os valores são os fins buscados pelo ordenamento. Como vimos no capítulo I, o 

direito regra os comportamentos humanos, implantando os valores que a sociedade pretende 

alcançar. No sistema jurídico brasileiro, como exemplos de valores buscados pelo 

ordenamento, temos a justiça, a segurança jurídica, a certeza do direito, a igualdade etc. 

De outro lado, enquanto limites objetivos, os princípios aparecem como instrumentos 

utilizados para implementar os valores buscados pelo ordenamento. São exemplos, princípios 

da anterioridade, legalidade, irretroatividade, que se tratam de técnicas para implementação 

dos valores da segurança jurídica, certeza do direito, justiça, igualdade etc. 

                                                           
62 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2. ed. São Paulo: 

Noeses, 2011, p. 250. 

63 O autor descreve acerca de quatro significações do termo “princípio”:  “Assim, nessa breve reflexão 

semântica, já divisamos quatro usos distintos: a) como norma jurídica de posição privilegiada e portadora de 

valor expressivo; b) como norma jurídica de posição privilegiada que estipula limites objetivos; c) como os 

valores insertos em regras jurídicas de posição privilegiada, mas considerados independentemente das estruturas 

normativas; e d) como o limite objetivo estipulado em regra de forte hierarquia, tomado, porém, sem levar em 

conta a estrutura da norma. Nos dois primeiros, temos “princípio” como “norma”, enquanto nos dois últimos, 

“princípio” como “valor” ou como “critério objetivo” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito 

tributário. São Paulo: 22. ed. Saraiva, 2010, p. 191). 
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Neste trabalho, apenas buscamos demonstrar como alguns princípios influem na 

norma de competência do Imposto Sobre a Renda e, por consequência, refletem (ao menos 

devem refletir) na conformação do regime jurídico do IRPF da atividade rural. Para atingir 

este escopo, usaremos a classificação dos princípios constitucionais tributários em gerais e 

especiais do Imposto Sobre a Renda. 

 

 

2.4.1 Princípios constitucionais tributários gerais 

 

 

O subsistema constitucional tributário apresenta diversos princípios gerais, aplicáveis 

a todo e qualquer tributo, dentre eles o Imposto Sobre a Renda. Assim, neste subcapítulo, 

faremos algumas considerações a respeito de alguns princípios constitucionais gerais, que em 

nosso entendimento são relevantes para a instituição de qualquer regime de Imposto Sobre a 

Renda. 

Trataremos, então, na sequência, dos princípios da igualdade, da legalidade, da 

anterioridade, da irretroatividade da lei tributária, da capacidade contributiva, da proibição de 

tributo com efeito de confisco e da proteção do mínimo existencial: 

i) princípio da igualdade: a Constituição Brasileira prescreve no seu artigo 5º, caput, 

que todos são iguais perante a lei. Também no artigo 150, II, entre as limitações do 

poder de tributar, há a vedação de tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situação equivalente. Como leciona Celso Antônio Bandeira de Melo, 

“o alcance do princípio não se restringe a nivelar os cidadãos diante da norma legal 

posta, mas que a própria lei não pode ser editada em desconformidade com a 

isonomia”. Assim, esse preceito é voltado tanto ao aplicador quanto ao legislador da 

lei. No campo do Imposto Sobre a Renda, esse princípio determina um tratamento 

igualitário a todos os contribuintes que se encontrem em situação equivalente. 

Todavia, como veremos adiante, isso não significa, no nosso entendimento, que seja 

vedada a instituição de regimes diferenciados de tributação da renda adequando o 

regime a especificidades da atividade desenvolvida pelo contribuinte, como ocorre 

com a tributação da renda oriunda da atividade rural, pois o fator de discriminação está 

em consonância com outros interesses protegidos na Constituição; 



42 

 

ii) princípio da legalidade: este princípio está prescrito em dois momentos no texto 

constitucional. Primeiro, no artigo 5°, II, que dispõe que “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Segundo, no artigo 

150, I da CF (chamado também de princípio da estrita legalidade), que se localiza no 

subsistema constitucional tributário, demonstrando uma redundância do legislador, 

com o intuito de deixar clara a vedação de instituição ou aumento de tributo por 

qualquer veículo normativo que não seja lei, no sentido formal. Decorre deste 

princípio o princípio da tipicidade tributária, segundo o qual a lei que instituir o 

tributo deverá conter todos os elementos necessários à denominada regra-matriz de 

incidência tributária. No caso do IRPF da atividade rural, como veremos, o legislador 

editou lei ordinária instituindo tal regime de tributação da renda. Importante sempre 

pautar a interpretação do regime jurídico da tributação da renda pela análise dos textos 

constitucional e legal, evitando-se a sobreposição despreocupada do que diz os 

regulamentos, portarias, e demais textos infralegais;64 

iii) princípio da anterioridade: segundo o comando do artigo 150, III, b da CF, é 

vedado aos entes competentes cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que 

haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Assim, segundo este princípio, 

que se trata de limite objetivo que busca implementar o valor da segurança jurídica, a 

lei que instituir ou aumentar tributo ficará protraída para o ano seguinte ao da sua 

publicação, possibilitando que os contribuintes possam programar suas atividades; 

iv) princípio da irretroatividade da lei tributária: conforme determina o artigo 150, 

III, a da CF, é vedada a cobrança de tributos em relação a fatos ocorridos antes do 

início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Esse princípio visa 

proteger o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, garantias essas 

protegidas pelo Constituinte no artigo 5°, XXXVI. Visa-se, mais uma vez, proteger a 

segurança jurídica, evitando-se surpresas ao contribuinte durante o desenvolvimento 

de suas atividades, e possibilitando o planejamento; 

                                                           
64 Como argumentou José Artur Lima Gonçalves: “Essas noções relativas ao conteúdo e alcance do princípio da 

legalidade não podem ser menosprezadas – como frequentemente acontece – no trato de questões relacionadas 

ao imposto sobre a renda (como, de resto, em matéria tributária em geral). O vício de tomar o regulamento (para 

não referir as chamadas portarias, instruções normativas, pareceres normativos, etc.) como ponto de partida da 

análise de questões relativas ao imposto sobre a renda é frequente. O recurso à lei ordinária é raro; a referência 

ao texto constitucional chega a causar surpresa” (GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda: 

pressupostos constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 58). 
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v) princípio da capacidade contributiva: o artigo 145, §1° da CF, determina que os 

tributos deverão observar a capacidade contributiva dos contribuintes. Segundo Regina 

Helena Costa,65 o conceito de capacidade contributiva pode ser definido como “a 

aptidão da pessoa colocada na posição de destinatário legal tributário para suportar a 

carga tributária, numa obrigação cujo objeto é o pagamento do imposto, sem o 

perecimento da riqueza lastreadora da tributação”. Classifica-se a capacidade 

contributiva em: (i) absoluta ou objetiva, que retrata a obrigatoriedade de eleição pela 

autoridade legislativa competente, de fatos que ostentem riqueza; (ii) relativa ou 

subjetiva, consistente na obrigatoriedade de a tributação levar em consideração do 

efetivo tamanho econômico do acontecimento a ser tributado, de modo que o 

contribuinte contribua na medida de suas possibilidades econômicas. A nosso ver, 

como veremos adiante, o regime jurídico tributário do IRPF da atividade rural foi 

instituído de modo diferenciado, visando atender justamente à capacidade contributiva 

daqueles contribuintes, cuja atividade merece tratamento diferenciado, para que se 

possa, com efetividade, apurar a renda auferida em tais atividades; 

vi) princípio da proibição de tributo com efeito de confisco: segundo o disposto no 

artigo 150, IV da CF, é vedada a utilização de tributo com efeito de confisco. Em que 

pese a dificuldade reconhecida pela doutrina em se definir o conceito deste princípio,66 

entendemos que o mesmo atua como um valor, que funciona como uma advertência ao 

legislador ordinário, de que há limite para a carga tributária. Tangente ao IRPF da 

atividade rural, pensamos que o regime jurídico deverá não apenas evitar a incidência 

do tributo sobre o próprio patrimônio, pois na atividade rural há constante mutação, 

como também a graduação da parcela da renda cabível à União (noutras palavras, a 

alíquota eleita pelo legislador ordinário) deverá ser razoável e proporcional.    

vii) princípio da proteção do mínimo existencial: as limitações constitucionais à 

tributação do Imposto Sobre a Renda sobretudo no caso das pessoas físicas, não se 

limita à questão de observar apenas os acréscimos patrimoniais. Também há, por 

decorrência até mesmo de justiça social, de se observar que esses acréscimos só são 

                                                           
65 COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 112. 

66 Como explica Paulo de Barros Carvalho ao tratar do princípio em questão: “Aqui está outro princípio que não 

constava expressamente da Constituição anterior, mas de difícil configuração. A ideia de confisco não tem em si 

essa dificuldade. O problema reside na definição do conceito, na delimitação da ideia, como limite a partir do 

qual incide a vedação do art. 150, IV, da Constituição Federal. Aquilo que para alguns tem efeitos confiscatórios, 

para outros pode perfeitamente apresentar-se como forma lídima de exigência tributária” (CARVALHO, Paulo 

de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: 22. ed. Saraiva, 2010, p. 211). 



44 

 

tributáveis se superarem o mínimo vital67 necessário a garantir a cada um uma 

existência digna. Como arremata a Regina Helena Costa,68 “a capacidade contributiva 

só pode reputar-se existente quando se aferir alguma riqueza acima do “mínimo vital”. 

Somente se observar essas limitações constitucionais estará, então, o legislador 

ordinário trabalhando pela construção de uma democracia plena, na qual a dignidade 

humana e a cidadania sejam consideradas como ponto central e de maior relevância 

para suas atenções. 

Firmadas essas considerações a respeito dos princípios constitucionais tributários 

gerais, passaremos, no tópico seguinte, a tratar dos princípios específicos do Imposto Sobre a 

Renda.  

 

 

2.4.2 Princípios específicos do Imposto Sobre a Renda 

 

 

A Constituição Federal determina, em seu artigo 153, §2°, I, que o Imposto Sobre a 

Renda será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, 

na forma da lei. Esses denominados critérios, a nosso ver, são princípios específicos do 

Imposto Sobre a Renda, dado que são fins que deverão ser buscados e implementados pelo 

legislador ordinário, ao legislar sobre o Imposto Sobre a Renda. 

De modo que qualquer lei complementar ou ordinária, que versar sobre o Imposto 

Sobre a Renda, deverá ter suas normas editadas e interpretadas consoante os princípios da 

generalidade, universalidade e progressividade. A inobservância destes princípios poderá se 

dar por ação (edição de normas infraconstitucionais que violem estes princípios) ou omissão 

(edição de normas que deixam de implementar estes princípios). 

  

                                                           
67 O Professor Roque Antonio Carraza assim define mínimo vital: “É tarefa difícil precisar o que vem a ser 

mínimo vital. De qualquer modo, dá para entender que ele gravita em torno dos bens mais precisos do ser 

humano: a vida, a saúde, a cultura – quer próprias, quer dos familiares ou dependentes. Minudenciando a 

asserção, os valores monetários que garantem o direito à vida, à saúde, à educação, à moradia, ao lazer etc., do 

contribuinte ou de seus familiares e dependentes, não podem ser computados – mesmo que apenas em parte – 

para fins de determinação quer da renda, quer dos proventos” (CARRAZA, Roque Antonio. Imposto sobre a 

renda (perfil constitucional e temas específicos). 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 54). 

68 COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 71. 
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Nos subitens seguintes, buscaremos dar os contornos do conceito destes princípios 

específicos do Imposto Sobre a Renda, a fim de, mais a frente, quando da análise das 

disposições infraconstitucionais que regulam o Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural, 

verificar se esses vetores foram ou não observados. 

 

 

2.4.2.1 Princípio da generalidade 

 

 

Ao determinar que o Imposto Sobre a Renda obrigatoriamente deverá ser informado 

pelo critério da generalidade, o legislador constituinte pretendeu implementar o valor maior 

da igualdade.69 Normatizou, que, no exercício de sua competência impositiva do tributo em 

pesquisa, a União deverá dar tratamento igualitário a todas as pessoas que realizarem o fato 

jurídico tributário. 

Desta feita, toda e qualquer pessoa (física ou jurídica), independentemente de sua raça, 

cor, sexo, religião, função, origem etc., que auferir renda, obtendo, portanto, acréscimo 

patrimonial, deverá ser submetida à imposição tributária em questão. Não é permitido, 

portanto, que a lei dispense qualquer contribuinte do pagamento do Imposto Sobre a Renda, 

salvo se houver justificativa constitucional, baseada noutros valores almejados pela 

Constituição, como é o caso da não tributação do mínimo vital para que o cidadão tenha uma 

sobrevivência digna. 

Entendemos que esse princípio não veda cegamente a concessão de isenções do 

Imposto Sobre a Renda, mas apenas a dificulta, pois a nosso ver apenas será permitido um 

tratamento diferenciado se e quando se pretender proteger e implementar outros valores 

também constitucionalmente protegidos.70 

  

                                                           
69 Nesta linha sustentou Vivian de Freitas e Rodrigues de Olivera: “A questão da generalidade importa, neste 

sentido, em norma em sentido amplo que se presta à construção de outras normas e, ainda, converge para a 

materialização do primado da isonomia e da igualdade” (OLIVEIRA, Vivian de Freitas e Rodrigues de. Preço de 

transferência como norma de ajuste do imposto sobre a renda. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 99). 

70 Noutras palavras, defende Roque Antonio Carraza: “Registramos que em matéria de IR também poderá haver 

– sem prejuízo do critério da generalidade – incentivos e benefícios fiscais, “destinados a promover o equilíbrio 

do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país” (art. 151, I, da CF) ou a implementar o 

princípio da igualdade (art. 5°, I, da CF), fazendo com que pessoas em situações econômicas diversas sejam 

igualmente tratadas, na medida de suas desigualdades” (CARRAZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda 

(perfil constitucional e temas específicos). 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 69). 
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Isso ocorre, como veremos adiante,71 com o Imposto Sobre a Renda da Atividade 

Rural, no qual a forma de apuração do resultado é diferenciada, sendo permitido o abatimento 

de despesas e investimentos, o que não ocorre noutras atividades desenvolvidas por 

contribuintes pessoas físicas.  

O que, em suma, este princípio determina é que todos que realizarem o evento descrito 

na hipótese de incidência deverão ser submetidos à tributação, evitando-se, portanto, 

privilégios injustificados, que até a edição da Carta Constitucional eram comuns no Brasil. 

 

 

2.4.2.2 Princípio da universalidade 

 

 

O segundo princípio específico, do artigo 153, §2°, I da Constituição Federal, 

determina que o legislador infraconstitucional deverá observar, ao criar as leis que tratarem 

sobre o Imposto Sobre a Renda, o comando da universalidade. Este princípio tem a ver com o 

próprio conceito da materialidade renda que expusemos acima. Ademais, se renda significa 

acréscimo patrimonial, como sustentamos, há de ser considerada a universalidade patrimonial 

em dois momentos distintos, para se apurar eventual diferença positiva. 

Nesta esteira, o que o princípio da universalidade determina é que a universalidade das 

rendas deverá ser submetida à tributação. Portanto, todo e qualquer acréscimo patrimonial, 

independentemente de sua origem, deve ser tributado. 

Além da origem, o critério da universalidade tem ligação com o critério espacial do 

antecedente normativo, pois, o sistema de tributação da renda, com essa diretriz, adotou que 

toda e qualquer renda, independentemente do local em que for auferida, desde que o 

contribuinte seja residente no Brasil, deverá ser submetida à tributação.72 

Novamente identificamos, na linha dos que já pesquisaram sobre o tributo em questão, 

que o valor maior que se busca implementar com este princípio específico, é o sobreprincípio 

da igualdade, evitando-se tratamento diferenciado de contribuintes que estejam em situações 

equivalentes. Neste contexto, o princípio da universalidade exige que todo e qualquer 

                                                           
71 Neste subitem apenas pretendemos demonstrar a existência do princípio, e seus contornos, deixando para 

avançar na discussão sobre se ele impede ou não o tratamento diferenciado do regime jurídico tributário do 

Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural para tópico específico, que buscará demonstrar a sua 

constitucionalidade. 

72 Quando analisarmos o critério espacial do regime jurídico tributário do Imposto Sobre a Renda da Atividade 

Rural, avançaremos nesta discussão. 
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aumento patrimonial deva ser considerado na conformação da base de cálculo do tributo, 

independentemente de suas fontes, origens ou natureza.  

 

 

2.4.2.3 Princípio da progressividade 

 

 

O terceiro princípio específico do Imposto Sobre a Renda é o da progressividade que 

determina que, obrigatoriamente, o tributo deverá ter alíquotas crescentes sendo tanto maior 

quanto o for, gradualmente, a base de cálculo. Ordena-se, então, a criação, pelo legislador 

ordinário, de faixas razoáveis de rendas com a previsão de alíquotas crescentes, na medida em 

que as primeiras forem maiores.  

Em que pese as relevantes discussões doutrinárias favoráveis e desfavoráveis à 

aplicação deste princípio ao Imposto Sobre a Renda,73 o fato é que essa foi a opção do 

legislador constituinte, pois, como o princípio restou positivado, deve ser, obrigatoriamente, 

observado pelo legislador infraconstitucional. Em suma, a ideia consiste em que quem ganha 

mais pode contribuir mais. Busca-se, mais uma vez, implementar a igualdade, agora em seu 

sentido material, entre os contribuintes. 

  

                                                           
73 Luís Cesar de Souza Queiroz elenca os seguintes fatores desfavoráveis e favoráveis à aplicação da 

progressividade ao Imposto Sobre a Renda: Eis os elementos desfavoráveis: “A progressividade provoca os 

seguintes efeitos danosos: i) desestimulam-se os que são mais esforçados, mais eficientes e mais criativos, que 

em vez de serem recompensados, acabam sendo punidos com uma carga tributária mais rigorosa, progressiva; ii) 

desencoraja-se o ingresso de novos capitais e incentiva-se a saída dos existentes que, se fossem aqui mantidos, 

permitiriam um incremento da produção nacional e, por consequência, ter-se-ia uma maior capacidade de 

geração de riqueza; iii) provoca-se uma redução no desenvolvimento nacional, em decorrência do menor esforço 

e da menor eficiência (trabalho), bem como por causa da carência de capitais; iv) prejudica-se o processo de 

distribuição de riqueza e a possibilidade de o Estado prestar melhores serviços à população, em especial a 

assistência aos mais carentes, afetando, inclusive, os serviços públicos fundamentais – saúde, educação, 

segurança, justiça -, em função de a riqueza gerada ser menor; v) agrava-se a situação de subdesenvolvimento 

econômico-social em que o país se encontra”. E, de outro lado, elenca os seguintes elementos favoráveis: “a) o 

Princípio da Progressividade é corolário dos Princípios da Capacidade Contributiva (subjetiva), da Igualdade e 

da Justiça Fiscal, pois obedece a máxima de que cada um deve contribuir à medida de sua possibilidade 

econômica e essa capacidade aumenta mais que proporcionalmente ao aumento da riqueza de cada um; b) a 

progressividade possibilita um tratamento mais equitativo entre as pessoas de diferentes níveis de riqueza, pois 

tende a igualar o sacrifício de cada um ao suportar a carga tributária; c) a progressividade permite a satisfação de 

um dos objetivos fundamentais da República Brasileira, qual seja, a redução das desigualdades sociais (art. 3°, 

III, CRFB); d) a progressividade atende outro objetivo fundamental da República Brasileira – a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3°, I, CRFB) – pois à medida que a renda aumenta, crescem os gastos 

com utilidades cada vez mais supérfluas, servindo a progressividade para minorar a desigualdade e injustiça 

sociais” (QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: requisitos 

para uma tributação constitucional – aspectos infraconstitucionais relevantes. Dissertação (Mestrado em Direito). 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. São Paulo, 2002, p. 121-122).  



48 

 

Importante observar que enquanto os dois primeiros princípios específicos 

(generalidade e universalidade) determinam um tratamento igualitário de todos contribuintes, 

este terceiro (progressividade) também busca a igualdade, mas, para alcançá-la em seu sentido 

material, determina justamente um tratamento desigual entre os contribuintes, tributando com 

mais intensidade os de maior capacidade contributiva. 

Nada melhor do que um exemplo para ilustrar o que é a progressividade. Um 

contribuinte cujo aumento patrimonial anual foi equivalente a R$ 500.000,00 deverá ser 

submetido a uma alíquota maior do que o contribuinte cujo acréscimo tenha sido, no mesmo 

período, de R$ 50.000,00. Evidentemente, o primeiro tem maiores condições de contribuir 

com as despesas do Estado, do que o segundo. 

No caso do IRPF da Atividade Rural, como veremos adiante, o regime jurídico é 

diferenciado das demais pessoas físicas apenas com relação à apuração da base de cálculo, 

sendo que depois o resultado apurado é submetido à declaração anual de renda, com a 

aplicação das mesmas faixas de alíquotas previstas para todo e qualquer contribuinte pessoa 

física, inexistindo, com isso, diferença quanto ao regime da progressividade.74 

De modo que a alíquota, a parcela cabível à União, deve progredir conforme aumentar 

a base de cálculo (renda auferida). Obrigatoriamente deverá haver, na lei ordinária, alíquotas 

progressivas (crescentes), para que seja cumprido esse mandamento constitucional. 

 

 

2.5 A DETERMINAÇÃO DO SENTIDO DA MATERIALIDADE “RENDA” NA LEI 

COMPLEMENTAR (CTN) 

 

 

O Código Tributário Nacional (CTN) foi recepcionado pela Constituição Federal de 

1988 com status de lei complementar. 

Prosseguindo na análise da cadeia de positivação da tributação da materialidade 

“renda”, é importante também mencionar que o artigo 146, III, “a”, da Constituição Federal 

de 1988, prevê a edição de normas gerais de direito tributário para, dentre outras coisas, a 

definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos, a dos 

respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 

  

                                                           
74 Mais a frente, no subcapítulo que versará sobre as alíquotas do IRPF da Atividade Rural, demonstraremos as 

faixas de alíquotas atualmente existentes atualmente no Brasil. 
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Não obstante as pertinentes discussões doutrinárias a respeito o alcance de tal norma 

constitucional, com relação aos tributos estaduais e municipais, acreditamos que com relação 

aos tributos federais, como é o caso do imposto sobre a renda, na hipótese de existir legislação 

complementar com o intuito de definir o tributo, ela será de constitucionalidade induvidosa.75 

Não obstante o texto da Constituição Federal de 1988 tenha sido editado 

posteriormente ao do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), 

por questão de regras de hierarquia entre normas, entendemos que não é a Constituição que 

tenha de se adequar ao que prescreve o CTN, mas sim o contrário. 

Pelo fato de a interpretação do conceito de renda do CTN, a nosso ver, coincidir com o 

conceito obtido pelo contexto constitucional, alguns defendem que a Constituição usou a 

definição do CTN. Todavia, como essa lei complementar pode ser revogada a qualquer 

tempo, entendemos que a interpretação correta reside no fato de que a definição do CTN 

apenas se ajusta ao conceito de renda construído através do contexto constitucional. 

A determinação do conceito de renda no CTN foi prescrita no artigo 4376, I e II. O 

legislador definiu no inciso I do citado dispositivo que o imposto incidiria sobre a “aquisição 

da disponibilidade econômica ou jurídica e complementou que de renda, assim entendido o 

produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos”. 

  

                                                           
75 Como conclui Paulo de Barros Carvalho: “Não tenho poupado críticas a esse dispositivo, naquilo em que fere, 

de maneira contundente, os princípios federativos e da autonomia municipal, podendo prestar-se a servir de 

instrumento à União para imiscuir-se nas faixas de competência outorgadas aos Estados-membros e aos 

Municípios. No que tange, porém, aos interesses competenciais da pessoa política União, nada há que objetar, 

porquanto o Congresso, como seu órgão legislativo, pode operar com a legislação complementar, regulando 

assuntos de interesse federal ou com a legislação ordinária. Tudo, aliás, como bem lhe aprouver. É nesse estrito 

sentido que entendo perfeitamente cabível a disciplina dos arts. 43 e 44, do CTN, em que a União autolimita sua 

possibilidade legiferante, estipulando a determinação do conceito de “renda”, ao mesmo tempo em que alude à 

base de cálculo do imposto” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 3. ed. São 

Paulo: Noeses, 2009, p. 674). 

76 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato 

gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no 

inciso anterior.  
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De forma que o legislador complementar expressamente adotou o conceito de renda 

como produto da fonte produtiva (capital, trabalho ou a combinação de ambos), o que 

coincide com o conceito constitucional acima construído consistente num acréscimo 

patrimonial. A redação do inciso II do mesmo dispositivo confirma nossa conclusão,77 ao 

prescrever que proventos de qualquer natureza seriam os “acréscimos patrimoniais não 

compreendidos no inciso anterior”. 

Entendemos que a expressão aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica é 

desnecessária, pois só haverá acréscimo patrimonial se houver disponibilidade dos direitos no 

patrimônio do contribuinte.78 

No que tange ao IRPF da atividade rural, como veremos adiante, o legislador não 

permite a tributação da disponibilidade jurídica, uma vez que adotou o regime de caixa para 

apuração anual do tributo, o que faz pressupor que apenas o que efetivamente for 

disponibilizado no caixa equivale ao que será contabilizado como receita, sendo depois 

abatidas despesas e investimentos para se chegar ao resultado tributável. 

Neste contexto, entendemos que a determinação do conceito de renda empreendida de 

forma estipulativa pelo legislador complementar apenas confirmou o conceito existente no 

contexto do texto da constituição.  

 

 

  

                                                           
77 Assim descreveu Roberto Quiroga Mosquera: “O termo “renda” ficou redefinido como o produto do capital, 

do trabalho ou da combinação de ambos, enquanto a expressão “proventos de qualquer natureza” teve seu 

significado indicado como os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Da definição 

estipulada extrai-se, por consequência, o raciocínio de que se os acréscimos patrimoniais não compreendidos no 

conceito de “renda” são denominados “proventos de qualquer natureza”, “renda” é também acréscimo 

patrimonial (MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e proventos de qualquer natureza – o imposto e o conceito 

constitucional. São Paulo: Dialética, 1996, p. 44-45).  

78 Humberto Ávila assim discorre sobre a questão: “Com efeito, o Código Tributário Nacional determina que o 

imposto sobre a renda incidirá sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou 

proventos de qualquer natureza. Disponibilidade econômica significa sua efetiva percepção em dinheiro ou em 

outros valores. Disponibilidade jurídica significa o direito incondicional, atual e efetivo de aferir a renda e de 

sobre ela dispor livremente. Fala-se em disponibilidade jurídica sobre a renda quando o sujeito passivo adquire o 

direito incondicional de perceber a renda e de sobre ela dispor livremente, embora não a tenha recebido. Quando 

isso ocorrer, e ele efetivamente dispuser do rendimento, haverá disponibilidade econômica, qualificada 

justamente pela possibilidade de trocar livremente um direito no mercado” (ÁVILA, Humberto. Conceito de 

renda e compensação de prejuízos fiscais. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 35).  
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2.6 A DEFINIÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO POSSÍVEIS DO IR NA LEI 

COMPLEMENTAR (CTN) 

 

 

No capítulo 1, vimos que a base de cálculo consiste no critério da regra-matriz de 

incidência tributária que, aliada a uma alíquota, tem a função de mensurar as reais proporções 

do fato. Além disso, esse importante segmento da norma jurídica tributária em sentido estrito 

também contribui com a função comparativa, através da sua comparação com o critério 

material, e a função objetiva, consistente na determinação do valor do tributo. 

A importância deste aspecto da regra matriz de incidência tributária é tamanha, que, se 

houver conflito entre a base de cálculo e o critério material, a primeira prevalecerá. 

A conformação da base de cálculo do imposto sobre a renda é complexa. Ademais, 

para se apurar a ocorrência de aumento patrimonial, há de se considerar diversos elementos 

positivos e negativos durante determinado período, para se chegar ao resultado tributável 

(base de cálculo). 

O legislador complementar, atento a isso, estipulou três possibilidades de base de 

cálculo do imposto sobre a renda, prescrevendo no artigo 44 do CTN que a “base de cálculo 

do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da renda”. Deverá, então, o legislador 

ordinário, ao instituir qualquer regime de tributação da renda, eleger uma ou todas essas 

possibilidades: real, arbitrada e presumida. 

A primeira observação que fazemos é que, consoante mandamento do critério da 

universalidade, ao instituir determinado regime jurídico de tributação da renda, o legislador 

ordinário deverá, preferencialmente, optar pela base de cálculo real, pois assim estará levando 

em consideração a universalidade das rendas auferidas pelo contribuinte. 

Todavia, como permite o artigo 44, a base de cálculo também poderá ser arbitrada. 

Essa hipótese se dará sempre que o contribuinte se omitir ou fizer declarações inverídicas com 

relação ao autolançamento do tributo em pesquisa, nos termos do artigo 148 do CTN.  

A terceira possibilidade à disposição do legislador ordinário reside na estipulação legal 

de critérios para a apuração de uma base de cálculo presumida. Essa possibilidade consiste, 

necessariamente, numa opção colocada à disposição do contribuinte (não podendo ser 

obrigatória), por questão de facilidade, simplificação, da tributação. 
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Como resumiu Ricardo Mariz de Oliveira,79  

[...] a base de cálculo real – ou, como diz o art. 44 do CTN, o montante real das 

rendas ou dos proventos tributáveis – prevalece sobre a base arbitrada e presumida, 

sempre que ela estiver determinada e comprovada; - a base de cálculo arbitrada 

somente é aplicável quando a base real não puder ser aferida ou comprovada, sendo 

os critérios de arbitramento previstos na lei; - a base de cálculo presumida somente é 

aplicável por escolha do contribuinte, nos casos autorizados pela lei e segundo os 

critérios nesta previstos. 

Nesse diapasão, ressaltamos que a utilização dessas três possibilidades de base de 

cálculo do imposto sobre a renda normalmente se dá somente nos casos de tributação da renda 

auferida pelas pessoas jurídicas.  

Entretanto, como será exposto adiante, o regime jurídico tributário do IRPF da 

atividade rural instituiu as três possibilidades para as pessoas físicas que atuam neste 

segmento o que, por si só, já o torna diferenciado do regime aplicável às demais pessoas 

físicas que exercem outras atividades. 

Evidenciado, portanto, que o legislador complementar permitiu ao legislador ordinário 

a estipulação das bases de cálculo real, arbitrada e presumida. 

 

 

  

                                                           
79 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 404.  
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3 O IMPOSTO SOBRE A RENDA DA ATIVIDADE RURAL - PESSOA FÍSICA: 

QUESTÕES GERAIS 

 

 

Nos capítulos anteriores buscamos firmar algumas bases teóricas do IR para chegar 

neste ponto do estudo, sendo que com esse instrumental teórico passaremos daqui em diante a 

enfrentar a essência do tema em pesquisa: “Imposto Sobre a Renda na Atividade Rural”. 

Neste capítulo analisaremos o que resolvemos chamar de questões gerais. Não 

entraremos, ainda, na formação da regra-matriz de incidência tributária do Imposto Sobre a 

Renda da Atividade Rural – pessoa física, o que faremos no capítulo seguinte. 

Adiante, num primeiro momento, buscaremos demonstrar a existência de um regime 

jurídico tributário diferenciado do Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural. 

Posteriormente, investigaremos os contornos da definição da expressão atividade rural. Aliás, 

se é a atividade rural que justifica a tributação de forma diferenciada, torna-se imprescindível 

e essencial uma análise efetiva sobre a significação desta expressão, que é usada pelo 

legislador ordinário como forma de criar um regime diferenciado de tributação do Imposto 

Sobre a Renda. 

A seguir, analisaremos alguns contratos rurais típicos (arrendamento rural, parceria 

rural) e atípicos (comodato rural e integração vertical), a fim de verificar qual seria a atividade 

desempenhada por cada parte que figura nos citados tipos contratuais.  

Ademais, se o que importa para a aplicação do regime diferenciado em estudo é que o 

contribuinte desempenhe atividade rural, torna-se de relevante importância identificar a 

atividade desempenhada por cada parte nos principais contratos rurais, a fim de concluir se se 

trata ou não de atividade rural e com isso concluir sobre o regime jurídico de tributação da 

renda aplicável. 
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3.1 HÁ UM REGIME JURÍDICO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA, 

DIFERENCIADO NA ATIVIDADE RURAL? 

 

 

O questionamento que denomina este subcapítulo é de suma importância, pois ele nos 

faz refletir sobre a razão da existência deste trabalho, dado que se existir um regime jurídico 

diferenciado na tributação da renda da atividade rural, o trabalho se justifica, mas, se ao 

contrário, a conclusão for diferente, o trabalho fatalmente tornar-se-ia impertinente. 

De imediato respondemos que há um regime jurídico tributário especial tangente a 

tributação da renda da atividade rural. Esclarecemos que, por ora, não responderemos, de 

forma esgotante, como se constitui esse regime. Neste momento, a indagação é apenas se há 

(ou não) esse regime jurídico diferenciado, deixando-se para avançar nos capítulos seguintes, 

quando desenvolveremos a respeito da regra-matriz de incidência tributária do IRPF da 

atividade rural, seus deveres instrumentais etc. 

O fato é que há legislação ordinária vigente, assim como diversos outros documentos 

normativos infralegais, que respectivamente instituíram e regulamentam o Imposto Sobre a 

Renda da Atividade Rural, concedendo-lhe tratamento tributário de forma diferenciada, e de 

certo modo favorecido, razão pela qual podemos afirmar que existe um regime jurídico 

próprio, sendo pertinente o estudo. 

Como é comum na tributação do Imposto Sobre a Renda também neste subsistema 

existem diversos veículos normativos vigentes que disciplinam a tributação da renda da 

atividade rural, o que torna complexa a sua análise. Pelo menos desde 1969,80 quando da 

edição do Decreto-lei n. 902/1969, ou seja, há mais de quarenta e cinco anos, existe ciência de 

legislação atribuindo tratamento diferenciado e favorecido à tributação da renda da atividade 

rural.  

  

                                                           
80 Discorrendo a respeito da sucessão legislativa que disciplinou a matéria, Fábio Pallaretti Calcini enunciou que: 

“Um dos primeiros diplomas legislativos a disciplinar a exploração de atividade rural para fins fiscais se deu 

com o Decreto-lei n. 902/1969, o qual tributava a título de imposto sobre a renda os rendimentos líquidos de 

atividade agrícola e pastoril das pessoas físicas e indústrias, criando coeficientes aplicáveis sobre investimentos, 

que reduziam a base de cálculo, além de outros incentivos. O Decreto-lei n. 902/1969 foi posteriormente 

revogado pelo Decreto-lei n. 1.382/1974, uma vez que houve a substituição dos incentivos do art. 7° por um 

regime de tributação diferenciado à razão de 6% sobre os lucros” (CALCINI, Fábio Pallaretti. IRPJ/CSLL. 

Depreciação Incentivada Acelerada e Prejuízos Fiscais na Atividade Rural. Agroindústria. Jurisprudência do 

Carf. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo: Dialética, n. 211, abril de 2013, p. 45). 
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Neste contexto, uma primeira observação que podemos fazer reside em que já faz 

parte da cultura do legislador Brasileiro atribuir tratamento diferenciado e favorecido ao 

Imposto Sobre a Renda na atividade rural.81 Atualmente, a lei ordinária que instituiu e 

disciplina o Imposto Sobre a Renda da atividade rural – pessoa física em vigência é a Lei n. 

8.023, de 12 de abril de 1990, produto da conversão da Medida Provisória n. 167/1990. 

Essa lei ordinária (Lei n. 8.023, de 1990) já foi alterada por outras leis ordinárias, que 

ora lhe incluíram alguns dispositivos, ora revogaram. Esse foi o caso das Leis Ordinárias n. 

7.713, de 1988, n. 8.383, de 1991, Lei 8.134, de 1991, Lei 9.249, de 1995, n. 9.250, de 1995. 

No plano infralegal, o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000, de 26 de 

março de 1999), que se trata de documento normativo que busca condensar as diversas 

legislações legais e infralegais que disciplinam o Imposto Sobre a Renda, contém diversos 

dispositivos que tratam sobre a tributação da renda da atividade rural, como é o caso do Livro 

I (Tributação das Pessoas Físicas), na Seção VII (Rendimentos da atividade rural), em seus 

artigos 57 a 71. 

Também no plano infralegal, vigem a Instrução Normativa da Secretaria da Receita 

Federal n. 83, de 11 de outubro de 2001, que “Dispõe sobre a tributação dos resultados da 

atividade rural das pessoas físicas”, sendo que este documento normativo também visa 

regulamentar (em alguns casos, como veremos, acabou por extrapolar os limites legais) a 

tributação da renda da atividade rural.  

Neste contexto, fica claro que há um emaranhado de textos prescritivos legais e 

infralegais, instituindo e regulamentando, de forma diferenciada (se comparado com o regime 

aplicado as pessoas físicas que desenvolvem outras atividades), o Imposto Sobre a Renda da 

Atividade Rural, restando evidente que há um regime jurídico próprio.82 

Analisando os textos prescritivos citados, percebemos que, de fato, há diferenças na 

disciplina da tributação da renda da atividade rural – pessoa física, dentre as quais 

destacamos: (i) possui forma de composição da base de cálculo diferenciada, podendo ser o 

resultado real que consiste na diferença entre a receita bruta auferida no ano-base, e as 

despesas de custeio e os investimentos realizados no ano-base (artigo 4° da Lei n. 8.023 de 

1990); (ii) o contribuinte pode optar pelo resultado presumido equivalente a vinte por cento 

                                                           
81 As razões que motivaram o legislador a conceder esse tratamento jurídico diferenciado e favorecido à renda da 

atividade rural será analisada a seguir.  

82 Neste sentido descreveu Leonardo Furtado Loubet: “Já para o agronegócio, porém, há um regramento próprio, 

especial, que procura levar em conta as especificidades desse segmento. Daí a razão pela qual se pode afirmar 

existir um regime jurídico diferenciado para a tributação das pessoas físicas nesse setor – o que justifica um 

estudo acurado desse complexo normativo” (LOUBET, Leonardo Furtado. Tributação federal no agronegócio. 

Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade de Católica de São Paulo. São Paulo, 2009, p. 200). 
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da receita bruta do ano-base (artigo 5° da Lei n. 8.023 de 1990); (iii) é permitida a 

compensação integral de prejuízos com o resultado positivo real obtido em anos-base 

posteriores (artigo 14 da Lei n. 8.023 de 1990); (iv) os deveres instrumentais também são 

distintos, devendo haver escrituração do livro caixa (art. 23 a 25 da Instrução Normativa SRF 

n. 83, de 11 de Outubro de 2001 e art. 3º da Lei n. 8.023 de 1990) para só ao depois a renda 

apurada neste tipo de controle, ser submetida à declaração anual de rendimentos. 

Neste contexto, podemos afirmar que há um regime jurídico diferenciado e favorecido 

na atividade rural - pessoa física. 

 

 

3.2 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS DE DIFERENCIAÇÃO 

PERMISSIVOS DE UM TRATAMENTO DIFERENCIADO DO IR DA ATIVIDADE 

RURAL 

 

 

No subitem anterior, respondemos no sentido de que há um regime jurídico tributário 

diferenciado e, como veremos no capítulo seguinte, de certo modo favorecido, aos 

contribuintes do IR que desenvolvem atividade rural. A questão agora é outra: esse tratamento 

diferenciado e favorecido é permitido pelo sistema constitucional vigente? Entendemos que 

não apenas é permitido, como necessário e obrigatório, segundo uma interpretação 

constitucional contextual (sistemática). 

Vários são os motivos e os valores constitucionais que forçam o legislador ordinário a 

conceder esse tratamento tributário diferenciado. 

O legislador constituinte reconheceu a extrema importância dessa atividade econômica 

para o país quando, primeiro, no artigo 23, VIII, determinou que cabe à União “fomentar a 

produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar”, e, segundo, no artigo 187, I 

impôs que a política agrícola deve ser planejada e executada, na forma da lei, adotando-se, 

dentre outros meios, instrumentos fiscais. 

Dando concretude ao artigo 187, I da Constituição Federal, o legislador ordinário 

editou a Lei n. 8.171/91, que “dispõe sobre a política agrícola, prescrevendo em seu artigo 4°, 

XIV, que as ações e instrumentos de política agrícola referem-se a tributação e incentivos 

fiscais”. Segundo os termos do art. 2º da citada lei, um dos fundamentos pressupostos da 

política agrícola é “o adequado abastecimento alimentar é condição básica para garantir a 

tranquilidade social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico-social”. 
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Acercada a nosso ver, a opção constitucional, que ao depois foi concretizada pelo 

legislador ordinário, pois é inegável o interesse nacional em facilitar e estimular o 

abastecimento alimentar, possibilitando aos cidadãos uma vida digna, com acesso a uma 

alimentação de qualidade e de custo menor. 

Assim, a atividade rural tem assegurada sua relevância constitucionalmente, sendo 

inegável sua extrema importância para o desenvolvimento e abastecimento alimentar do país, 

razões pelas quais deve ser sujeitada a tratamentos tributários diferenciados e favorecidos que 

estimulem a produção e o avanço deste setor.  

Importante também registrar que o setor rural sofre com riscos que fogem do controle 

humano e que não atingem as demais atividades em geral, como exemplificam as variações 

climáticas, a alta perecibilidade dos produtos, a instabilidade dos mercados, razões pelas 

quais, se não houver estímulo governamental, certamente os investidores terão receio em 

investir neste setor.83 

Não bastasse tudo isso, o setor agropecuário é representativamente um dos principais 

produtores de rendas no país, sendo que sua participação no PIB (Produto Interno Bruto) do 

Brasil, segundo a tabela ilustrativa elaborada pela CEPEA – Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada,84 variou nos últimos anos entre 22 a 26% do PIB total:  

 

 

                                                           
83 Assim sustentaram Guilherme Adolfo Mendes e Lucas Issa Halah, em interessante trabalho: “Os fenômenos 

naturais, climáticos e econômicos são a todo momento objeto do noticiário: secas prolongadas, chuvas 

torrenciais, elevação das temperaturas médias, pragas inesperadas e crises mundo afora são apenas alguns 

exemplos. A despeito dos avanços científicos e da possibilidade de previsão desses fenômenos, na maioria das 

vezes não é possível evitá-los. Contudo, a tributação tem sido utilizada como importante ferramenta para mitigar 

os efeitos dessas variáveis que nos afetam das mais diversas formas. Alguns setores em especial, como o 

agronegócio, forma identificados pelo constituinte como bastante vulneráveis a tais inconstâncias e, 

consequentemente, eleitos como merecedores de um tratamento diferenciado, voltado à garantia de sua 

prosperidade” (MENDES, Guilherme Adolfo; HALAH, Lucas Issa. Reconhecimento dos gastos com a formação 

de culturas para fins de tributação do IRPJ. In Anais... XII Congresso Nacional de Estudos Tributários, Direito 

Tributário e os Novos Horizontes do Processo. São Paulo: Noeses, 2015, p. 557-558). 

84 Disponível em: <http://cepea.esalq.usp.br/pib/>. Acesso em: 20 out. 2015. 
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Em virtude das razões expostas, o legislador ordinário instituiu o regime jurídico 

tributário diferenciado do Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural, cujo regime é objeto 

desta pesquisa. Há, portanto, motivações em valores constitucionais85 a legitimar esse 

tratamento diferenciado, não havendo que se falar, a nosso ver, em inconstitucionalidade por 

violação aos princípios específicos da universalidade e generalidade.86 

Esse regime funciona, então, como indutor para que tal atividade seja explorada pelos 

investidores, facilitando seu desenvolvimento. Há um caráter extrafiscal nessa norma,87 uma 

opção política de estimular e desenvolver o setor do agronegócio, utilizando-se, dentre outras 

ferramentas, dos instrumentos fiscais, dentre eles do Imposto Sobre a Renda em pesquisa. 

Como veremos ao esmiuçar tal regime jurídico tributário, não há sequer que se falar 

em desproporcionalidade no tratamento concedido, pois, a nosso ver, o que o legislador fez 

residiu apenas em estabelecer um modo de tributação que possibilitasse o desenvolvimento 

dessas atividades pelas pessoas físicas, permitindo a dedução de despesas e investimentos da 

receita auferida. 

  

                                                           

85 Nesta linha concluiu Ramon Tomazela Santos: “As considerações precedentes permitem-nos concluir, com 

plena convicção, que o princípio da universalidade não impede que o legislador utilize a tributação como 

mecanismo para concretizar outros objetivos consagrados pelo constituinte, seja no próprio sistema 

constitucional tributário, seja na ordem econômica ou social. Sob essa perspectiva, o legislador poderá atribuir 

tratamento jurídico-tributário distinto a determinados rendimentos sujeitos à tributação pelo imposto de renda, 

com o objetivo de atender a outros imperativos constitucionais, que envolvem tanto a questões de justiça social e 

distributiva, quanto as finalidades regulatórias, dirigentes, intervencionistas ou instrumentais, por meio do uso da 

norma tributária em sua função indutora” (SANTOS, Ramon Tomazela. O Princípio da universalidade na 

tributação da renda: análise acerca da possibilidade de atribuição de tratamento jurídico-tributário distinto a 

determinados tipos de rendimentos auferidos pelas pessoas físicas. Revista de Direito Tributário Atual, São 

Paulo, Dialética, n. 28, 2012, p. 264-294). 

86 Como leciona Ricardo Mariz de Oliveira, ao discorrer sobre os princípios da generalidade e da universalidade: 

“Mas o princípio da universalidade não impede a existência de isenções para determinados fatores de aumento 

patrimonial ou para a sua totalidade, pois, tanto quanto a generalidade não impede a concessão de isenções, estas 

não se chocam com o princípio da universalidade. O mesmo pode ser dito quanto a reduções tributárias” 

(OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 257). 

87 Como esclarece Fabiana Del Padre Tomé: “Mas não é somente pelo abastecimento dos cofres públicos e pela 

aplicação dos recursos nas finalidades previstas que atua o instrumental tributário em relação às políticas 

públicas. A concretização dos programas e das ações estatais pode contar com a participação direta dos 

contribuintes que, para fazerem jus a determinados benefícios fiscais, ou, ainda, par anão se verem onerados por 

cargas tributárias mais elevadas, mudam seu modo de agir. Por meio da extrafiscalidade, as normas jurídicas 

incentivam ou desestimulam certas práticas, servindo, assim, como importante instrumento voltado à promoção 

das políticas públicas” (TOMÉ, Fabiana Del Padre. Extrafiscalidade tributária: estrutura e função 

instrumentalizadora de políticas públicas. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/extrafiscalidade-tributaria-

estrutura-e-funcao-instrumentalizadora-de-politicas-publicas-por-fabiana-del-padre-tome/>. Acesso em: 03 jan. 

2016, p. 22). 
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Evidentemente, acaso não houvesse esse regime especial, as pessoas físicas que 

desempenhassem a atividade rural usualmente certamente seriam equiparadas a pessoas 

jurídicas, o que também tornaria o regime diferenciado das demais pessoas físicas. Esse 

regime também se ajusta ao conceito constitucional de renda, ao permitir a dedução de 

despesas e investimentos necessários ao desenvolvimento da atividade, evitando-se a 

tributação do patrimônio como se renda fosse. 

Até porque, se a Constituição vedasse todo e qualquer regime diferenciado de 

tributação da renda, não seria legítima sequer a distinção de tratamento entre as pessoas 

físicas e jurídicas como ocorre no Brasil, o que seria desarrazoado admitir. Neste contexto, há 

permissão constitucional para o tratamento tributário diferenciado da renda da atividade rural 

atualmente vigente no Brasil, dado que os critérios de diferenciação são fundados em valores 

também firmados pelo legislador constituinte.   

 

 

3.3 A IMPORTÂNCIA DA DEFINIÇÃO DO CONCEITO DA EXPRESSÃO “ATIVIDADE 

RURAL”  

 

 

Se há um regime jurídico diferenciado para a tributação da renda da atividade rural, a 

questão central se torna em definir o conceito da expressão atividade rural, para com isso 

demarcar o campo de atuação desse feixe de normas. É notória a importância da definição 

deste conceito, pois, além de identificar os limites de atuação desse regime de tributação, que 

tem suas vantagens, com isso também se exclui desse regime as atividades que não são rurais, 

evitando-se a extensão do favorecimento tributário legal para o que não era da vontade do 

legislador. 

Ademais, o critério para aplicar ou não esse regime diferenciado mostra-se um só: 

saber se a atividade desenvolvida pelo contribuinte que originou a renda a ser tributada se 

enquadra ou não no conceito da expressão atividade rural. Adiante, buscaremos, primeiro, 

discorrer sobre que é atividade rural, explorando o que dizem os textos legal e infralegal a 

respeito. Num segundo momento, analisaremos o que não é atividade rural para os mesmos 

documentos normativos. 

Por fim, trataremos sobre a diferença entre os conceitos das expressões atividade rural 

e zona rural, discorrendo sobre a (des)necessidade de o desenvolvimento da primeira ocorrer 

no espaço físico em que consiste a segunda. 
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3.3.1 O que é “atividade rural”? 

 

 

O legislador ordinário buscou definir o conceito da expressão atividade rural no artigo 

2º88 da Lei n. 8.023, de 1990, que depois foi alterado em parte pela Lei n. 9.250, de 1995.  

Percebe-se, pela leitura da redação desse dispositivo legal, que o legislador prezou, 

preponderantemente, pela definição através da técnica denotativa, indicando algumas 

atividades que considera rural (agricultura, pecuária, apicultura, avicultura, canicultura, 

suinocultura, sericicultura, piscicultura etc.), embora, de outro lado, também tenha dado 

elementos da técnica conotativa (extração e exploração vegetal e animal). 

Ao depois, no artigo 5989 da Lei n. 9.430, de 1996, o legislador ordinário editou nova 

norma, com o fim de prescrever, outra vez de forma denotativa, que o cultivo de florestas que 

se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização também deve ser 

considerado como atividade rural. 

No plano infralegal, a Receita Federal do Brasil editou as instruções normativas n. 83, 

de 2001, que trata da tributação do resultado da renda oriunda da atividade rural das pessoas 

físicas, e no art. 2º90, (re)definiu o que seria considerado como atividade rural.  

                                                           
88 Art. 2º Considera-se atividade rural:  

I - a agricultura;  

II - a pecuária;  

III - a extração e a exploração vegetal e animal;  

IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas 

animais;  

V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas a composição e as 

características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios 

usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural 

explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, 

acondicionados em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei nº 9.250, de 1995) 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais e de produtos agrícolas. 

(Incluído pela Lei nº 9.250, de 1995) 

89 Art. 59. Considera-se, também, como atividade rural o cultivo de florestas que se destinem ao corte para 

comercialização, consumo ou industrialização. 

90 Como os textos do art. 2° de ambas instruções normativas são semelhantes, existido pequenas e irrelevantes 

diferenças, reproduziremos aqui, para facilitar ao leitor, apenas o texto do art. 2° da Instrução Normativa SRF n° 

83/2001, assim disposto: 

“Art. 2º Considera-se atividade rural: 

I - a agricultura; 

II - a pecuária; 

III - a extração e a exploração vegetal e animal; 
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Pela leitura dos textos do artigo 2° da instrução normativa citada, percebe-se que 

novamente se prezou pela definição por meio da técnica denotativa, com a repetição de umas 

atividades rurais que já haviam constado na lei e indicação de outras que para a administração 

fazendária também seriam consideradas rurais, mas que não estavam descritas na legislação 

ordinária, como exemplificam a debulha de milho, o descasque de arroz, o laticínio, a 

produção de lenha e outras. 

Desse modo, verificamos que os textos prescritivos que tiveram a função de definir o 

que é atividade rural discriminaram diversas atividades, de forma denotativa, que seriam 

consideradas como rurais e, por isso, se sujeitariam ao regime jurídico tributário diferenciado 

da renda daí auferida.  

  

                                                                                                                                                                                     
IV - a exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, 

sericicultura, piscicultura e outras culturas de pequenos animais; 

V - a atividade de captura de pescado in natura, desde que a exploração se faça com apetrechos semelhantes aos 

da pesca artesanal (arrastões de praia, rede de cerca, etc.), inclusive a exploração em regime de parceria; 

VI - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas as características do 

produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente 

empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, 

tais como: 

a) beneficiamento de produtos agrícolas: 

1. descasque de arroz e de outros produtos semelhantes; 

2. debulha de milho;  

3. conservas de frutas; 

b) transformação de produtos agrícolas: 

1. moagem de trigo e de milho; 

2. moagem de cana-de-açúcar para produção de açúcar mascavo, melado, rapadura; 

3. grãos em farinha ou farelo; 

c) transformação de produtos zootécnicos: 

1. produção de mel acondicionado em embalagem de apresentação; 

2. laticínio (pasteurização e acondicionamento de leite; transformação de leite em queijo, manteiga e requeijão); 

3. produção de sucos de frutas acondicionados em embalagem de apresentação; 

4. produção de adubos orgânicos; 

d) transformação de produtos florestais: 

1. produção de carvão vegetal; 

2. produção de lenha com árvores da propriedade rural; 

3. venda de pinheiros e madeira de árvores plantadas na propriedade rural; 

e) produção de embriões de rebanho em geral, alevinos e girinos, em propriedade rural, independentemente de 

sua destinação (reprodução ou comercialização). 
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Como vimos acima, ao estudar as técnicas denotativas de definição um de seus 

defeitos reside na dificuldade de se esgotar a quantidade de elementos que podem se ajustar à 

classe, o que, à evidência, ocorre com a (sub)classe atividade rural, dado que inúmeras 

atividades rurais podem ser desenvolvidas atualmente, bem como, pensamos, outras podem 

surgir no decorrer do tempo91 com o avanço da ciência e o desenvolvimento de novas 

culturas. 

Evidentemente, a técnica denotativa não é a mais recomendada para a atuação do 

legislador, sobretudo quando da construção de normas gerais e abstratas que têm a função de 

disciplinar uma classe (ou subclasse) e não um ou outro elemento que lhes pertença. Em que 

pese que os textos com a função de definição da expressão atividade rural tenham sido 

redigidos, de forma preponderante, pela técnica denotativa, o legislador forneceu indicativos 

que nos permitem concluir que as atividades indicadas de forma denotativa assim o foram 

apenas para fins exemplificativos. 

Esse ponto é relevante, pois toda e qualquer atividade que se subsuma ao conceito de 

atividade rural deve ser tributada pelo regime jurídico em estudo, ainda que não tenha sido 

indicada de forma denotativa na lei ou nas instruções normativas.  

Certamente preocupado com isso, a nosso ver, o legislador não realizou uma definição 

denotativa de forma taxativa sendo que, convém reforçar, toda atividade que, em sua essência, 

se ajuste ao conceito da expressão atividade rural deverá ser tributada na forma favorecida 

em estudo. Daí a importância de se definir este conceito de forma conotativa, elencando-se 

critérios que nos permitam identificar se determinada atividade é ou não rural. 

Um motivo que comprova a nossa afirmação de que a acepção denotativa não se fez 

de maneira taxativa, respalda-se em que o próprio legislador, de um lado, (i) no citado art. 2º, 

IV da Lei n. 8.023, de 1990, assegurou que teriam este tratamento outras culturas animais, o 

que possibilita uma abertura semântica para o encaixe de novas atividades não descritas no 

                                                           
91 Leonardo Furtado Loubet também tece críticas a forma de definição adotada pelo legislador ordinário, muito 

embora diga respeito ao art. 58 do RIR, e não do art. 2° da Lei n. 8.023, de 1990: “(...) A começar pela subseção 

em que está inserido, que anuncia solenemente que esse dispositivo traz a “definição” de atividade rural. Muito 

embora tenha sido essa a empreitada anunciada, não é isso o que se infere do art. 58 do RIR, tendo em vista que 

no seu texto não há, propriamente, uma definição de atividade rural, mas sim a indicação de algumas atividades 

que formariam o seu conceito. Porém, o legislador não conceituou ou definiu “atividade rural”, caindo, com isso, 

em uma tautologia que só a ciência pode resolver. Fazendo uma reflexão sobre a fórmula empregada para 

delimitação dessas atividades econômicas o que se percebe é que, aqui, o legislador, ao invés de utilizar a forma-

de-construção para estruturar a hipótese de incidência do IRPF no agronegócio, destacando as notas ou 

características que esses eventos deveriam apresentar para que se subsumissem ao seu regramento específico, 

optou pela forma tabular, limitando-se em indicar algumas atividades que formariam o conceito; porém, o fez de 

maneira inapropriada” (LOUBET, Leonardo Furtado. Tributação federal no agronegócio. Dissertação (Mestrado 

em Direito). Pontifícia Universidade de Católica de São Paulo. São Paulo, 2009, p. 206). 
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dispositivo e, doutro lado, (ii) no parágrafo único do mesmo dispositivo prescreveu que “o 

disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais e de produtos agrícolas”, 

ou seja, excluiu, tão somente, essa atividade expressamente citada (intermediação de animais 

e produtos agrícolas), não tendo excluído nenhuma outra atividade que possa se ajustar ao 

conceito de atividade rural. 

Um segundo fator mostra que a própria administração fazendária, ao editar as já 

citadas instruções normativas, expandiu a definição denotativa feita pela legislação ordinária 

acima citada, incluindo, na sua definição, novas atividades que lá não estavam elencadas,92 

confirmando nosso entendimento de que as atividades mencionadas pelo art. 2° da Lei n. 

8.023, de 1990 assim o foram apenas exemplificativamente e não taxativamente. 

Mas, firmadas essas premissas, haveria uma definição conotativa da expressão 

atividade rural? Imaginamos que sim, e que o próprio art. 2º da Lei n. 8.023 de 1990, não 

obstante sua redação embaralhada93 no inciso III, prescreveu notas do conceito de “atividade 

rural” ao prescrever que seria atividade rural a extração e a exploração vegetal e animal. 

Observe que todas as demais atividades que o legislador lançou de forma denotativa 

são relativas à extração ou exploração vegetal e animal. Por exemplo, a pecuária e a 

suinocultura consistem em exploração animal, enquanto a agricultura em exploração 

vegetal.94 De tal modo, toda e qualquer atividade consistente na extração ou exploração de 

                                                           
92 A respeito, descreveu Fábio Pallaretti Calcini: “(...) Portanto, desde logo, é preciso ter como premissa o fato de 

que a noção de atividade rural não é rígida e imutável, mas sujeita a alternância, segundo a realidade, diante da 

interpretação finalística, sistemática e evolutiva. Isto não significa total liberdade de criação, uma vez que toda 

interpretação deve partir do texto e se limitar ao próprio Direito. Em razão disso, a noção de atividade rural é 

extraída atualmente do art. 2° da Lei n. 8.023/1990, porém, mediante uma interpretação que não se divorcie dos 

demais dispositivos legais, bem como da natureza finalística do texto normativo e realidade social. Bem por isso, 

entendemos que, segundo a legislação vigente, a noção de atividade rural envolve a interpretação dos seguintes 

elementos: (i) exploração de atividade descrita como rural no art. 2° da Lei n. 8.023/1990 (incisos I a V); (ii) tais 

atividades descritas em lei, não são exaustivas, permitindo-se outras assemelhadas; e (iii) podem ser exercidas 

por pessoa física como também jurídica” (CALCINI, Fábio Pallaretti. IRPJ/CSLL. Depreciação Incentivada 

Acelerada e Prejuízos Fiscais na Atividade Rural. Agroindústria. Jurisprudência do Carf. Revista Dialética de 

Direito Tributário, São Paulo, Dialética, n. 211, abril de 2013, p. 46). 

93 Entendemos que a redação da definição foi feita de forma embaralhada, pois, primeiro, nos incisos I e II, a 

forma adotada foi a denotativa (agricultura e pecuária, respectivamente). Segundo, no inciso III, podemos 

identificar algumas notas genéricas para formação de critérios para a definição dos limites dessa atividade 

(extração e exploração vegetal e animal). Terceiro, no inciso IV, o legislador retomou a forma denotativa 

(apicultura, avicultura, cunicultura, etc.). 

94 Neste sentido descreveu Leonardo Furtado Loubet ao tratar do art. 58 do RIR (Regulamento do Imposto Sobre 

a Renda): “A constatação do mau uso da forma tabular para circunscrever a atividade rural evidencia-se na 

análise dos incisos desse artigo 58 do RIR. De fato, enquanto de maneira específica os incisos I e II delineiam os 

grandes troncos do agronegócio, a saber, a agricultura e a pecuária, e o inciso IV elenca algumas atividades de 

origem animal, como a apicultura, a avicultura e a suinocultura, dentre outras, o inciso III acaba por criar uma 

miscelânea legislativa ao confundir a espécie pelo gênero, pois estabelece que se considera atividade rural “a 

extração e a exploração vegetal e animal”. Ora, a agricultura, a pecuária, a apicultura, a avicultura, a 

suinocultura, o cultivo de florestas e todas as demais atividades rurais decorrem da “extração” e da “exploração” 

vegetal e animal. Parafraseando Aires Barreto em genial estrofe, é como se o legislador dissesse “as cores são: I 
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qualquer tipo de vegetal ou animal, ainda que não arrolado nos documentos normativos 

citados de forma denotativa, refere-se à atividade rural, razão pela qual a renda daí auferida 

deve ser submetida à tributação pelo regime jurídico tributário em estudo. 

 

 

3.3.2 Ainda sobre o que é “atividade rural”: a transformação de produtos decorrentes da 

“atividade rural” 

 

 

O texto do artigo 2º, V da Lei 8.023, de 1990, sofreu alterações pela Lei n. 9.250, de 

1995, existindo até hoje calorosas discussões sobre sua interpretação. Antes, com o texto 

inicial da Lei 8.023, de 1990, a redação do citado dispositivo legal (artigo 2º, V) era que seria 

considerada atividade rural  

[...] a transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a 

composição e as características do produto in natura e não configure procedimento 

industrial feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios 

usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-

prima produzida na área rural explorada. 

A partir de 1995, com as alterações introduzidas pela Lei 9.250, de 1995, o texto 

passou a prescrever que se considerada atividade rural:  

[...] a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam 

alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio 

agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas 

atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural 

explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o 

mel e o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação. 

Cotejando os textos de ambos os dispositivos legais (revogado e vigente), é possível 

visualizar que as alterações foram relevantes e demonstram a vontade do legislador em 

pacificar discussões até então travadas sobre a extensão do conceito de transformação de 

produtos decorrentes da atividade rural. 

                                                                                                                                                                                     
– branca; II – preta; III – todas as demais”. Realmente, a extração ou exploração vegetal e animal são o gênero 

de que são espécies a agricultura, a pecuária, a apicultura, a avicultura, a suinocultura, o cultivo de florestas, 

dentre tantas outras. Daí a impropriedade técnico-legislativa” (LOUBET, Leonardo Furtado. Tributação federal 

no agronegócio. Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade de Católica de São Paulo. São 

Paulo, 2009, p. 207). 
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Primeiro, enquanto o texto anterior previa apenas a transformação de produtos 

agrícolas e pecuários, o texto vigente estendeu para produtos decorrentes da atividade rural, 

restando claro que todo e qualquer produto oriundo da atividade rural, e não só os agrícolas e 

pecuários, que forem submetidos à transformação e atenda aos demais requisitos do 

dispositivo legal devem ter a renda tributada pelo regime diferenciado em estudo. 

Segundo, o texto revogado prescrevia a condição de que a atividade de transformação 

não configure procedimento industrial, sendo que este texto foi excluído do texto vigente, 

permitindo a conclusão de que não mais existe proibição para que a atividade industrial 

(agroindústria) possa realizar “atividade rural” e ser submetida ao regime tributário em 

estudo,95 pois, do contrário, não haveria lógica na supressão do texto através de alteração 

legislativa. 

Terceiro, o texto vigente alargou a significação da expressão “atividade rural” ao 

enunciar exemplificativamente algumas atividades de transformação que seriam consideradas 

como rural, “tais como a pasteurização e o acondicionamento de leite, assim como o mel e o 

suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação”.  

Importante interpretar a exclusão do texto não configure procedimento industrial e a 

citação exemplificativa de determinadas atividades de transformação como a pasteurização, o 

acondicionamento do leite etc., de forma conjunta, pois uma supressão de texto, com a 

inclusão de outro texto que encampa atividades industriais, só vem a confirmar que não mais 

é vedada a industrialização. 

O ponto central então reside em definir o conceito do termo transformação, 

determinando a extensão da sua significação, tarefa que não foi feita, ao menos 

expressamente, pelo legislador da Lei n. 8.023, de 1990. 

No nosso entendimento, o signo transformação encamparia toda e qualquer alteração 

de produto decorrente da atividade rural, não obstante o legislador também tenha prescrito 

algumas outras condicionantes para que o contribuinte possa ser tributado pelo regime de 

imposto de renda em estudo. 

  

                                                           
95 Neste sentido descreveu Fábio Pallaretti Calcini: “(...) Além disso, o processo de transformação não necessita 

do emprego de meios rústicos, pois a Lei n. 9.250/1995, alterou o inciso V, excluindo a expressão “não configure 

procedimento industrial”. Sendo assim, a transformação se torna mais ampla, com a viabilidade, inclusive, do 

emprego de procedimento industrial (escala, padronização, máquinas e equipamentos com tecnologia moderna). 

Essa alteração legislativa permite a conclusão de que a indústria (que é quem faz o procedimento industrial) 

também pode exercer atividade rural, desde que cumpra os demais requisitos” (CALCINI, Fábio Pallaretti. 

IRPJ/CSLL. Depreciação Incentivada Acelerada e Prejuízos Fiscais na Atividade Rural. Agroindústria. 

Jurisprudência do Carf. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, Dialética, n. 211, abril de 2013, p. 

47). 
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A questão central passaria então a ser a seguinte: até que ponto há coincidência entre 

as significações dos vocábulos transformação e industrialização? Ademais, se não há 

vedação para que a transformação consista em industrialização, no lugar em que houver 

coincidência das significações, ou seja, na margem em que se forem atendidas as demais 

condicionantes legais, o fato jurídico industrialização deverá ser submetido ao mesmo regime 

jurídico tributário que o fato transformação, para fins de imposto sobre a renda.   

Nesta sequência, a fim de delimitar o campo semântico em que há coincidência de 

sentido entre transformação e industrialização, para fins de imposto sobre a renda na 

atividade rural, importante fixar quais seriam atualmente os critérios condicionantes 

estipulados pelo artigo 2º, V da Lei n. 8.023, de 1990, para que o contribuinte possa realizar a 

transformação de produtos decorrentes da atividade rural, e ter o direito de que sua atividade 

seja considerada como rural e tributada pelo regime jurídico tributário da renda em estudo. 

Ao nosso ver, os requisitos legais, prescritos no próprio inciso V do art. 2º da Lei 

8.023, de 1990, seriam os seguintes: i) proibição para que não haja alteração da composição e 

das características do produto in natura; ii) obrigatoriedade de que a transformação seja feita 

pelo próprio contribuinte, sendo proibido portanto que terceiro que venha a prestar serviços de 

transformação tenha a sua renda tributada pelo regime em análise; iii) obrigatoriedade de que 

a matéria-prima submetida à transformação seja produzida pelo próprio contribuinte; iv) 

obrigatoriedade de utilização da equipamentos e utensílios usualmente empregados nas 

atividades rurais. 

Passaremos, então, a analisar cada requisito. Entendemos que (i) a proibição para que 

não haja alteração na composição e nas características do produto in natura seria o grande 

ponto limitador da industrialização, pois, comumente, esta modifica as características do 

produto.  

O artigo 4º96 do Decreto n. 7.212, de 2010,  

                                                           
96 Art. 4° Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o 

acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei nº 5.172, de 

1966, art. 46, parágrafo único, e Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único): 

I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova 

(transformação); 

II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o 

acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); 

III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade 

autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem); 

IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em 

substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria 

(acondicionamento ou reacondicionamento); ou 
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Regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto 

Sobre Produtos Industrializados – IPI, e definiu o termo industrialização, 

prescrevendo que seria qualquer operação que modifique a natureza, o 

funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o 

aperfeiçoe para o consumo.  

Todavia, referido artigo deixa patente que para se industrializar não necessariamente 

há de se modificar a natureza do produto, sendo possível modificar apenas o funcionamento, 

acabamento, apresentação ou finalidade etc. De modo que é importante deixar claro que, para 

fins de imposto sobre a renda na atividade rural, a transformação de produtos decorrentes da 

atividade rural será considerada como atividade rural, desde que não modifique a natureza do 

produto. 

Assim, entendemos que na faixa apontada, há coincidência entre a significação dos 

signos transformação e industrialização, não havendo qualquer vedação para que o 

contribuinte (pessoa física ou jurídica) tenha sua renda tributada pelo regime em estudo, desde 

que atendidos os demais requisitos estipulados pelo artigo 2º, V da Lei n. 8.023, de 1990.97 

Com relação à (ii) obrigatoriedade de que a transformação seja feita pelo próprio 

contribuinte, sendo proibido portanto que terceiro que venha a prestar serviços de 

transformação tenha a sua renda tributada pelo regime em análise, se trata de condicionante 

razoável, na qual o legislador buscou limitar a concessão do regime tributário diferenciado 

apenas ao contribuinte que pessoalmente pretenda avançar na cadeia de produção, realizando 

a transformação para agregar valor ao seu produto, vedando que outros sujeitos (pessoas 

físicas ou jurídicas), que não exerçam atividade rural propriamente dita, mas apenas 

pretendam prestar serviços de transformação, tenham o direito de serem tributados pelo 

                                                                                                                                                                                     
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou 

restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento). 

Parágrafo único.  São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo utilizado para 

obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou equipamentos empregados. 

97 Neste sentido já decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em voto de lavra do 

Conselheiro Marcos Takata: “Na sequência, o art. 17 da Lei 9.250/95, alterou o inciso V do art. 2° da Lei 

8.023/90 e acresceu ao artigo o parágrafo único: (...). De plano, algumas conclusões são facilmente extraíveis. A 

transformação de produtos pecuários, antes infensa à configuração de atividade rural, atualmente não gera essa 

consequência, desde que feita pelo próprio criador e não sejam alteradas a composição e as caraterísticas do 

produto in natura (com equipamentos usualmente empregados na atividade). A transformação em tais termos 

quer configure ou não “procedimento industrial” é indiferente para a caracterização da atividade como rural. 

Aliás, desfigurar a atividade como rural pelo fato de a transformação em questão caracterizar “procedimento 

industrial” seria quase uma contradição em termos. Qual transformação, com utilização de equipamentos, não 

constitui “procedimento industrial”, segundo a legislação do IPI? Restaria somente a atividade artesanal. Mas 

isso tornaria o preceito letra morta para pessoas jurídicas. A solução seria dar outra conotação para 

“procedimento industrial”, menos ampla que à da legislação do IPI, para não tornar inócua a disposição para 

pessoas jurídicas. Ou mesmo um exercício exegético que ignorasse o termo “não configure procedimento 

industrial”. CARF, 1° CC, 7ª Câmara, Acórdão n. 107-09.548, Rel. Cons. Marcos Takata, julgado em 

12.11.2008. 
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regime especial do setor rural em análise. 

Sobre à (iii) obrigatoriedade de que a matéria-prima submetida à transformação seja 

produzida pelo próprio contribuinte, pensamos que se tratou, mais uma vez, de uma forma 

encontrada pelo legislador de não estender o regime tributário para terceiros que não 

desenvolvam atividade rural propriamente dita, não merecendo uma tributação especial, pois 

não realizam atividade de elevada incerteza (variações climáticas, instabilidade dos 

mercados). 

Esse requisito é importante, pois, por exemplo, no caso da agroindústria, em que na 

pecuária ficaria difícil imaginar um Frigorífico que produzisse toda sua matéria-prima, dadas 

as dificuldades de produção de semoventes suficientes por um só produtor, é possível e há 

casos de Frigoríficos de aves e suínos que produzem sua própria matéria-prima e, portanto, se 

submetem ao regime em questão.98 

Importante também dizer que a produção pelo próprio contribuinte pode ser feita 

através de contrato de parceria, por exemplo, sendo que o texto legal deve ser interpretado 

com essa ressalva, tendo em vista que no caso da parceria (ou integração vertical) ambos os 

parceiros participam dos riscos do negócio e devem ter a renda auferida tributada pelo regime 

em estudo, como adiante será mais bem abordado em capítulo próprio. 

E, por fim, a respeito da (iv) obrigatoriedade de utilização de equipamentos e 

utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, há de ser interpretada com ressalvas, 

evitando-se uma interpretação que trave o crescimento e a evolução do setor rural.  

Em suma, utilizar equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades 

rurais em 1950 tinha uma significação. Hoje, evidentemente, tem outra. Atualmente, para que 

a atividade rural forneça lucro, ela deve ser exercida com eficiência, o que envolve utilização 

de equipamentos altamente mecanizados e complexos, sendo que essa busca pela eficiência 

não possui o condão de descaracterizar a atividade como rural.99 

                                                           
98 A respeito já decidiu o Conselho o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF): “Atividade rural. 

Produção de cortes de aves e suínos in natura. Caracteriza atividade rural a produção de cortes de aves e de 

suínos in natura integralmente realizada pelo criador, com assunção de riscos econômicos, utilizando a sua 

própria matéria-prima originária da atividade rural”. CARF, 1ª Seção, 1ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, Acórdão 

n. 1101-00.014, Rel. Cons. Aloysio José Percínio da Silva, julgado em 12.3.2009. 

99 Novamente se faz mister citar trecho de fundamentação de julgado do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (CARF): “(...) isso porque inexiste contradição entre evolução tecnológica e produção agropecuária, pelo 

contrário, somente esse desenvolvimento pode garantir alimentos em quantidade e qualidade para toda a 

população. A Lei não determina o uso de equipamentos rudimentares no beneficiamento da produção 

agropecuária, e sim utensílios usualmente empregados na atividade. Ora, hoje temos máquinas de alta tecnologia 

utilizadas desde o plantio, colheita e preparo de grãos (a exemplo de colheitadeiras com GPS e computador de 

bordo). Na retirada do leite das vacas temos ordenhadeiras totalmente automatizadas, e assim por diante”. 

CARF, 1ª Seção, 4ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Acórdão n. 1402-00.271, Rel. Cons. Antonio José Praga de 

Souza, julgado em 8.11.2010. 
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Neste contexto, a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, nos 

termos do artigo 2º, V da Lei 8.023, de 1990, em sua redação atual, encampa a atividade de 

industrialização, desde que respeitadas as condições estipuladas pelo próprio dispositivo 

legal. 

 

 

3.3.3 O que não é “atividade rural”? 

 

 

Além de prescrever o que é atividade rural, fazendo uma definição pela via positiva, 

como era de se esperar, embora com os equívocos acima mencionados, o legislador ordinário 

também prescreveu no artigo 2º, parágrafo único,100 da Lei n. 8.023, de 1990, o que não é 

atividade rural. Em suma, o dispositivo legal, tão só excluiu do conceito de atividade rural a 

“mera intermediação de animais e de produtos agrícolas”.  

Entendemos que se trata de uma definição aclaradora, pela via negativa, a fim de 

evitar a aplicação do regime tributário diferenciado e favorecido a atividades (intermediação 

de animais e de produtos agrícolas) que, embora não se encaixem no conceito de atividade 

rural, seriam, na visão do legislador, casos limítrofes. 

Sequer seria necessária a princípio essa prescrição, pois a prestação de serviços 

consistente na mera intermediação de animais e produtos agrícolas não se enquadra no 

conceito de atividade rural, que consiste na extração ou exploração de qualquer tipo de 

vegetal ou animal. 

Poder-se-ia sustentar que quem intermedeia compra e venda de animais está 

explorando-os e por isso estaria preenchido o critério normativo. Mas pensamos diferente. 

Entendemos que, com a redação do citado parágrafo único do art. 2º, o legislador pretendeu 

demonstrar que a intenção legislativa era privilegiar tão somente quem exercesse a atividade 

rural, e por isso assumiria os diversos riscos inerentes a essa importante atividade para o 

desenvolvimento do País e a alimentação de seu povo, excluindo os meros intermediadores. 

De modo que, da análise do artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 8.023, de 1990, que 

disciplina a matéria, é possível construir três conclusões centrais: i) toda e qualquer renda 

oriunda de atividade que se enquadre no conceito de “atividade rural” deve ser tributada pelo 

regime tributário diferenciado em estudo; ii) só não será aplicado esse regime às atividades 

                                                           
100 Art. 2° [...] Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais e de 

produtos agrícolas. (Incluído pela Lei n° 9.250, de 1995) 
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não-rurais, ou seja, toda atividade que não se subsumir ao conceito de “atividade rural”; iii) 

por se tratar de caso limítrofe, na visão do legislador, prescreveu-se que a mera intermediação 

de animais e de produtos agrícolas, não será considerada como atividade rural, ao menos para 

fins de tributação da renda.   

Em que pese o legislador ordinário ter excluído apenas uma única atividade limítrofe, 

posteriormente a administração fazendária federal, através das já citadas instruções 

normativas n. 83, de 2001 (art. 4º), e n. 257, de 2002 (art. 3º), prescreveu, de forma 

denotativa, diversas atividades que, a seu ver, não seriam consideradas como rurais.101 

Da análise desses dispositivos é fácil concluir que em diversos momentos a 

administração fazendária se equivocou ao excluir indevidamente do conceito de atividade 

rural atividades não excluídas pelo legislador ordinário e que na sua essência são visivelmente 

rurais, de modo que extrapolou, ilegalmente, o disposto artigo 2º e seu parágrafo único, da Lei 

nº 8.023, de 1990.  

A fim de ilustrar ilegalidades existentes nas referidas instruções normativas, 

submeteremos à análise, de forma exemplificativa, alguns de seus incisos.  

  

                                                           
101 Como os textos do art. 4° da Instrução Normativa SRF n. 83, de 2001, e do art. 3° da Instrução Normativa 

SRF n. 257, de 2002, são semelhantes, transcreveremos, para facilitar ao leitor, apenas o texto do art. 4°, a fim de 

facilitar ao leitor a compreensão do que se quer dizer: 

Art. 4º Não se considera atividade rural: 

I - a industrialização de produtos, tais como bebidas alcoólicas em geral, óleos essenciais, arroz beneficiado em 

máquinas industriais, fabricação de vinho com uvas ou frutas; 

II - a comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e venda de rebanho com permanência em poder 

do contribuinte em prazo inferior a 52 dias, quando em regime de confinamento, ou 138 dias, nos demais casos; 

III - o beneficiamento ou a industrialização de pescado in natura; 

IV - o ganho auferido por proprietário de rebanho, entregue, mediante contrato por escrito, a outra parte 

contratante (simples possuidora do rebanho) para o fim específico de procriação, ainda que o rendimento seja 

predeterminado em número de animais; 

V - as receitas provenientes do aluguel ou arrendamento de máquinas, equipamentos agrícolas e pastagens, e da 

prestação de serviços de transportes de produtos de terceiros; 

VI - as receitas decorrentes da venda de recursos minerais extraídos de propriedade rural, tais como metal nobre, 

pedras preciosas, areia, aterro, pedreiras; 

VII - as receitas de vendas de produtos agropecuários recebidos em herança ou doação, quando o herdeiro ou 

donatário não explore atividade rural; 

VIII - as receitas financeiras de aplicações de recursos no período compreendido entre dois ciclos de produção; 

IX- os valores dos prêmios ganhos a qualquer título pelos animais que participarem em concursos, competições, 

feiras e exposições; 

X - os prêmios recebidos de entidades promotoras de competições hípicas pelos proprietários, criadores e 

profissionais do turfe; 

XI - as receitas oriundas da exploração do turismo rural e de hotel fazenda. 
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No artigo 4º, II da Instrução Normativa SRF n. 83, de 2001, prescreve-se que “não se 

considera atividade rural, a comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e 

venda de rebanho com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52 dias, 

quando em regime de confinamento, ou 138 dias, nos demais casos”. 

Esse dispositivo infralegal extrapolou manifestamente o prescrito no artigo 2º, 

parágrafo único, da Lei n° 8.023, de 1990, que como dissemos só excluiu do conceito de 

atividade rural a mera intermediação de animais e de produtos agrícolas. Entendemos que a 

exclusão foi apenas do ganho do intermediador, assim compreendida a pessoa que atua como 

corretora de animais ou produtos agrícolas e recebe comissão pela intermediação de negócios, 

e não a pessoa que compra animais e depois de recriá-los ou engordá-los os vende. 

O que a administração fazendária fez consistiu em criar uma presunção jurídica, via 

veículo infralegal, que por si só já configura ilegalidade, de que a compra e a venda de 

rebanho com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52 dias (em regime 

de confinamento), ou 138 dias (para os demais casos), não seria considerada atividade rural, 

pois, a seu ver, este contribuinte teria apenas adquirido o rebanho para fins de revenda, não 

tendo exercido atividade rural, angariando ganho de capital. 

Essa norma infralegal é ilegal, pois, primeiro, não há essa vedação no 2°, parágrafo 

único, da Lei nº 8.023, de 1990, que veda apenas a intermediação e não a compra e venda de 

rebanho, com posterior recria, seja qual for o prazo; segundo, não se pode criar uma 

presunção via legislação infralegal; terceiro, a recria de animais é atividade que se encaixa no 

conceito da expressão “atividade rural”, sendo que o produtor que a realiza compartilha dos 

riscos inerentes a este setor; quarto, pois contrariar-se-ia até mesmo o desenvolvimento do 

setor rural Brasileiro, uma vez que com o avanço nas qualidades da alimentação do rebanho 

existem confinamentos eficazes que alcançam resultado em pequeno lapso temporal, sendo 

que a vedação da norma acabaria estimulando que o produtor rural deixasse de buscar 

eficiência e resultados, apenas para não cair na faixa temporal que a administração 

presumidamente não considera como atividade rural.102 

  

                                                           
102 Como arremata Leonardo Furtado Loubet: “Note-se que é inerente à atividade da pecuária a compra e venda 

de gado, seja para cria, recria ou engorda, razão pela qual não é o tempo que dita a caracterização da atividade 

econômica, mas sim a atividade desenvolvida em si mesma considerada” (LOUBET, Leonardo Furtado. 

Tributação federal no agronegócio. Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade de Católica de 

São Paulo. São Paulo, 2009, p. 229). 
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Outro exemplo de ilegalidade é o do artigo 4º, IV da Instrução Normativa SRF n. 83, 

de 2001, que prescreve que  

[...] não se considera atividade rural, o ganho auferido por proprietário de rebanho, 

entregue, mediante contrato por escrito, a outra parte contratante (simples 

possuidora do rebanho) para o fim específico de procriação, ainda que o rendimento 

seja predeterminado em número de animais. 

Se o contribuinte adquiriu rebanho bovino e por contrato escrito o entregou em 

parceria a outro contribuinte (proprietário da terra, por exemplo), para fins de procriação com 

partilha dos ganhos e dos riscos, ambos os contribuintes são parceiros e estão desenvolvendo 

atividade rural, não havendo razões para a desconsideração de uma atividade tipicamente 

rural, sendo essa outra manifesta ilegalidade constante da citada instrução normativa. 

Esse dispositivo infralegal contraria frontalmente o disposto no artigo 13103 da Lei 

8.023, de 1990, que determina que os parceiros na exploração da atividade rural, comprovada 

a situação documentalmente, pagarão o imposto em conformidade com o regime diferenciado 

em estudo, na proporção dos rendimentos que couber a cada um. Ademais, o contrato de 

parceria rural, visando seja a cria, recria, ou engorda de animais, vem sendo considerado 

como atividade rural desde há muito pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF), como adiante demonstraremos. 

Assim, a resposta sobre o que não é atividade rural deve ser obtida tão somente por 

meio da análise do disposto artigo 2º e de seu parágrafo único, da Lei nº 8.023, de 1990, 

sendo que com exceção da mera intermediação de animais e de produtos agrícolas, tudo o 

mais que se encaixar no conceito de “atividade rural” não poderá ser excluído por qualquer 

veículo normativo infralegal.  

 

 

  

                                                           
103 Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade rural, comprovada a 

situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade com o disposto nesta lei, separadamente, na 

proporção dos rendimentos que couber a cada um. 
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3.3.4 Sobre a (des)necessidade de se desenvolver “atividade rural” na “zona rural” 

 

 

Dúvida que surge sobre o tema encontra-se no fato de se o desenvolvimento da 

atividade rural obrigatoriamente deveria ocorrer em zona rural ou, se ao contrário, também 

poderia ser realizado em zona urbana. 

Não obstante o comum seja o desenvolvimento das atividades rurais em imóvel 

localizado na zona rural, sobretudo a pecuária e a agricultura, que normalmente exigem 

grandes áreas de terras, várias são as atividades passíveis de serem executadas em imóvel 

localizado na zona urbana, como exemplificam a exploração de culturas hortaliças (que se 

trata de exploração vegetal), a piscicultura (peixes), a avicultura (aves), a apicultura (abelhas), 

dentre outras, desde que atendidas eventuais normas de urbanismo instituídas pelo respectivo 

Município. 

Também a atividade que consiste na transformação de produtos decorrentes da 

atividade rural, é factível que seja desenvolvida em zona urbana, no caso de frigoríficos de 

aves e suínos, por exemplo. Ademais, em termos de facilidade administrativa, há de se ter 

uma proximidade entre a localidade do negócio e a Cidade, a fim de possibilitar o acesso dos 

funcionários, por exemplo, dentre outras facilidades. 

Além disto, para o desenvolvimento dessas atividades não é necessário grande espaço 

de terra, sendo plenamente possível o desenvolvimento em uma chácara localizada na zona 

urbana, como normalmente costuma acontecer. Daí que a dúvida é: se desenvolver essas 

atividades, a princípio tidas como rurais, em imóvel localizado na zona urbana, o contribuinte 

perderia o direito de ser tributado pelo regime tributário especial em estudo? 

A resposta, a nosso ver, é que não. Ademais, o fator determinante para a aplicação ou 

não do regime diferenciado do imposto sobre a renda na atividade rural é tão somente o 

exercício de “atividade rural”, não sendo de nenhuma relevância a localidade do 

desenvolvimento destas atividades.  

Importante lembrar que os fatores que levaram o legislador a conceder o tratamento 

diferenciado e mais favorecido para a tributação da renda destes contribuintes foi o 

desenvolvimento de uma atividade que tem diversas peculiaridades, não o fato de serem 

proprietários de imóveis rurais que, aliás, é critério para tributação pelo Imposto Territorial 

Rural (ITR). De modo que o legislador levou em conta o critério material (auferir renda da 
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atividade rural) e não o critério espacial (local em que a renda foi auferida).104 

Além disso, o legislador ordinário já definiu no Estatuto da Terra (Lei n. 4.504, de 

1964), em seu artigo 4º105 que imóvel rural equivale àquele onde se explora atividade rural, 

qualquer que seja sua localização, o que também confirma nossa conclusão. Assim, o critério 

da atividade desenvolvida prevalece sobre o da localização, tal como, mutatis mutandis 

ocorreu no caso da discussão sobre o conflito de incidência entre o Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Territorial Rural (ITR), quando o imóvel, não obstante 

se localizasse em zona urbana, se destinava à atividade rural. 

Note que nesses casos a União Federal editou o Decreto-Lei n. 57, de 1966, 

prescrevendo no artigo 15106 que o IPTU não alcançaria os imóveis onde são desenvolvidas 

atividades rurais, prevalecendo o critério da destinação sobre o da localização até mesmo em 

tributos que incidem sobre a propriedade, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça em 

sede de recurso especial repetitivo.107 

Por fim, a própria União Federal já manifestou este entendimento, ao criar a ficção 

jurídica prevista no artigo 3º108 da Instrução Normativa SRF n. 83, de 2001, na qual equiparou 

a embarcação para captura in natura do pescado à unidade rural. 

  

                                                           
104 Neste sentido Leonardo Furtado Loubet: “Contrastando essas noções ao modo com que o legislador entendeu 

por bem disciplinar o IRPF no agronegócio, é intuitivo concluir que em relação a esse segmento econômico o 

critério espacial é genérico, pois é suficiente a realização daquelas atividades para que haja atuação desse 

regramento específico, independentemente da região em que são desempenhadas, ou seja, não somente na zona 

rural, como também na zona urbana” (LOUBET, Leonardo Furtado. Tributação federal no agronegócio. 

Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade de Católica de São Paulo. São Paulo, 2009, p. 211). 

105 Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: 

I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à 

exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer 

através de iniciativa privada 

106 Art. 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, 

comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, 

incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados. (Revogação suspensa pela 

RSF nº 9, de 2005). 

107 Decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: “TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA 

URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO 

REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do 

Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou 

agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”. STJ, 1ª Seção, Recurso Especial n. 1.112.646 – SP, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 26.8.2009. 

108 Art. 3º Considera-se unidade rural, para fins do imposto de renda, a embarcação para captura in natura do 

pescado, o imóvel ou qualquer lugar utilizado para exploração ininterrupta da atividade rural. 
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Por essas razões, entendemos que de nenhuma relevância tem a localidade onde a 

atividade rural é desenvolvida, se na zona urbana ou rural, para fins de aplicação do regime de 

tributação da renda diferenciado e favorecido em estudo. 

 

 

3.4 ANÁLISE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA POR CADA PARTE CONTRATUAL 

NOS PRINCIPAIS CONTRATOS RURAIS 

 

 

Como discorremos acima, o desenvolvimento da atividade rural, não necessariamente, 

se dará em imóvel rural, podendo se dar, em alguns casos, em imóvel urbano. Mas, uma coisa 

é óbvia: embora não seja necessário para a configuração, é comum que o contribuinte 

desenvolva a atividade rural em imóvel rural. 

Além disso, o imóvel rural deve ser explorado, a fim de cumprir sua função social. Há, 

portanto, que produzir para cumprir sua missão Constitucional, e essa produção ou se dá 

diretamente pelo proprietário da terra (ou proprietários condôminos) ou por terceiro que firma 

um contrato rural com o proprietário, a fim de explorar alguma atividade, normalmente rural, 

em sua terra. 

Quando o proprietário do imóvel executa alguma atividade considerada como rural no 

próprio imóvel rural, bastará analisar se a atividade desenvolvida se encaixa ou não no 

conceito de atividade rural, para se aplicar (ou não) o regime jurídico de tributação da renda 

em estudo. Todavia, dúvidas surgem quando o proprietário firma contrato rural com terceiro 

que irá explorar alguma atividade no imóvel do primeiro.  

Daí que, como há uma série de contratos rurais típicos e atípicos, normalmente 

utilizados para formalizar as relações jurídicas contratuais no meio rural,109 se torna 

importante analisar qual é a atividade desenvolvida por cada parte contratual: se caracteriza, 

ou não, atividade rural. 

Ademais, nem todas as vezes ambas as partes contratuais desenvolverão atividade 

rural, surgindo o interesse em identificar, pelo menos nalguns contratos rurais que temos 

como principais, se a atividade desenvolvida por cada parte contratual é ou não rural, para 

saber o regime jurídico tributário de renda aplicável. 

                                                           
109 Neste sentido discorreu Florence Haret: “A atividade rural é alicerçada por relações contratuais sobre as quais 

incidem tributos” (HARET, Florence. Planejamento tributário nos contratos de agronegócio. Revista Dialética de 

Direito Tributário, São Paulo, Dialética, n. 234, mar. 2015, p. 45). 
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É o que buscaremos fazer adiante, analisando os seguintes tipos de contratos rurais, 

dois típicos e dois atípicos, respectivamente: i) arrendamento rural; ii) parceria rural; iii) 

comodato rural; iv) integração vertical. 

Ressalvamos, porém, que o objeto e os limites desta pesquisa é a tributação da renda 

da atividade rural, sendo que a análise buscará responder unicamente se a atividade 

desempenhada por cada parte contratual caracteriza ou não atividade rural, para que seja 

tributada pelo regime tributário em questão, sendo que, por isso, não esgotaremos a análise da 

tributação global, ou seja, de todos os tributos incidentes sobre os fatos jurídicos 

documentados por tais contratos.    

 

 

3.4.1 Arrendamento rural 

 

 

O contrato de arrendamento rural é, juntamente com a parceria rural, um dos contratos 

agrários típicos, como prescreve o artigo 92110 do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504, de 1964). A 

preocupação do legislador com o setor rural foi tamanha que ao disciplinar os contratos 

agrários, especialmente o arrendamento e a parceria rural, estabeleceu normas irrenunciáveis, 

diminuindo a margem de autonomia da vontade dos contratantes.  

Assim, diferentemente do que ocorre na maioria das demais relações contratuais 

privadas, nos contratos agrários, há de se respeitar determinadas normas veiculadas pelo 

Estatuto da Terra, que dentre outras questões fixa margem mínima de prazo contratual, 

margem máxima de preço pelo uso da terra etc., como se observa no texto do artigo 95 do 

Estatuto da Terra que disciplina o contrato de arrendamento rural. 

Esse regime jurídico, criado pelo Estatuto da Terra para os contratos agrários, deve ser 

obrigatoriamente observado pelos pactuantes, sob pena de as cláusulas contratuais serem 

nulas de pleno direito e de nenhum efeito, nos termos do artigo 13, §1º111 da Lei n. 4.947, de 

                                                           
110  Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, 

estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de 

arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei. 

111 Art. 13 - Os contratos agrários regulam-se pelos princípios gerais que regem os contratos de Direito comum, 

no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto, observados os seguintes preceitos de Direito Agrário:  

I - artigos 92, 93 e 94 da Lei n º 4.504, de 30 de novembro de 1964, quanto ao uso ou posse temporária da terra;  

II - artigos 95 e 96 da mesma Lei, no tocante ao arrendamento rural e à parceria agrícola, pecuária, agroindustrial 

e extrativa;  

III - obrigatoriedade de cláusulas irrevogáveis, estabelecidas pelo IBRA, que visem à conservação de recursos 
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1966, que “Fixa Normas de Direito Agrário, Dispõe sobre o Sistema de Organização e 

Funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e dá outras Providências”, e do 

artigo 2º112, parágrafo único, do Decreto Federal n. 59.566, de 1966, que regulamentou o 

Estatuto da Terra. 

Dessa forma, o proprietário do imóvel rural (arrendador) pode optar por arrendá-lo a 

terceiro, pessoa física ou jurídica, que irá explorar atividade rural em suas terras 

(arrendatário), devendo a avença observar os critérios legais que limitam a autonomia da 

vontade em diversos pontos. Como esse terceiro (arrendatário), possivelmente, desenvolverá 

uma atividade rural nas terras arrendadas, pagando um preço ao proprietário da terra 

(arrendador), surge a dúvida sobre qual o regime tributário de imposto sobre a renda que 

incidirá nas rendas originadas a cada um dos contratantes. 

A reposta a essa dúvida será obtida mediante a identificação de qual é a atividade 

desempenhada por cada uma das partes da relação contratual no arrendamento rural: se a 

atividade for considerada rural, o regime jurídico a ser aplicado será o objeto deste estudo, nos 

termos da Lei 8.023, de 1990. Do contrário, não será esse o regime a ser aplicado. 

Para saber qual o papel desenvolvido por cada parte no contrato de arrendamento 

rural, é necessário dar um passo atrás para, primeiro, definir qual o objeto deste contrato. 

Saber no que consiste esse tipo de contrato agrário e quais são suas principais características. 

Como prescreve o artigo 3º do Decreto n. 59.566, de 1966, que regulamentou o 

Estatuto da Terra, o arrendamento rural consiste no: 

[...] contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo 

determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, 

incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele 

ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou 

mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais 

da Lei.   

                                                                                                                                                                                     
naturais;  

IV - proibição de renúncia, por parte do arrendatário ou do parceiro não-proprietário, de direitos ou vantagens 

estabelecidas em leis ou regulamentos;  

V - proteção social e econômica aos arrendatários cultivadores diretos e pessoais.  

§1º - O disposto neste artigo aplicar-se-á a todos os contratos pertinentes ao Direito Agrário e informará a 

regulamentação do Capítulo IV do Título III da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

112 Art 2º Todos os contratos agrários reger-se-ão pelas normas do presente Regulamento, as quais serão de 

obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos 

(art.13, inciso IV da Lei nº 4.947-66). 

Parágrafo único. Qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de 

pleno direito e de nenhum efeito.  
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Interpretando o dispositivo transcrito, podemos dizer que três são as características 

marcantes deste tipo de relação contratual agrária: primeira, o fato de o objeto contratual ser a 

cedência onerosa de imóvel rural a terceiro que irá explorar atividade rural; segunda, o preço 

contratual será sempre um valor fixo (mediante certa retribuição ou aluguel), seja fixado em 

espécie ou em frutos; terceira, até por decorrência do recebimento de um preço fixo, que 

independe do resultado do negócio, não há compartilhamento dos riscos do negócio entre as 

partes contratuais. 

Desta feita, no contrato de arrendamento, duas são as partes contratuais: i) arrendador, 

aquele que cede o imóvel rural ou o aluga; e, ii) arrendatário, aquele que toma o imóvel rural 

por aluguel e ali desenvolve uma atividade rural. No caso do arrendador, que apenas cede 

imóvel rural para uso de outrem, recebendo um valor fixo por isso, é certo que este não 

explora nenhuma atividade consistente na extração ou exploração de qualquer tipo de vegetal 

ou animal, não sendo, portanto, aplicável o regime jurídico de tributação da renda em estudo.  

Assim, concordamos com o entendimento consolidado na doutrina113 e na 

jurisprudência administrativa114 de que o arrendador exerce apenas uma atividade de locação 

de imóvel, que não consiste em atividade rural, cuja renda deve ser tributada como se fosse 

um aluguel comum, nos termos do artigo 49, I e II do Regulamento do Imposto Sobre a 

Renda (RIR/99). 

  

                                                           
113 Sobre o assunto, discorreu Florence Haret: “O arrendamento rural é tratado pela Lei e pelo Fisco como uma 

espécie de “aluguel de terras”, sendo previsto na Lei n° 4.504/1964 (Estatuto da Terra), em seu artigo 95. Traduz 

uma relação entre proprietário do bem imóvel e o agricultor ou sociedade agrícola cuja característica é a certeza 

do quantum da remuneração. Mediante o contrato de arrendamento, instrumentalizam-se, entre arrendador e 

arrendatário, prazos, formas e valores fixos pela utilização da terra na atividade rural. O arrendador não se 

envolve na atividade rural, sendo esta organizada e desenvolvida exclusivamente pelo arrendatário” (HARET, 

Florence. Planejamento tributário nos contratos de agronegócio. Revista Dialética de Direito Tributário, São 

Paulo, Dialética, n. 234, mar. 2015, p. 46). 

114 Já decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF): “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A 

RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF. PARCERIA RURAL x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. 

FORMA DE TRIBUTAÇÃO. A diferença intrínseca entre os contratos de parceira rural e de arrendamento rural 

é que os primeiros se caracterizam pelo fato de o proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da 

atividade e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que 

nos segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma retribuição fixa pela 

arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só, não descaracteriza o 

arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da parceria 

rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado documental. No caso de contrato de 

arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um 

aluguel comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na 

proporção que couber a cada uma delas”. CARF, 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Acórdão n. 2202-002.706, Rel. 

Cons. Antonio Lopo Martinez, julgado em 16 de julho de 2014. 
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Já o arrendatário, de outro lado, em tese,115 exerce diretamente atividade rural no 

imóvel rural que tomou, sendo que por isso, ou seja, pelo fato de a atividade exercida se 

ajustar ao conceito de “atividade rural”, deverá ser beneficiado com a tributação da renda no 

regime diferenciado e favorecido da Lei 8.023, de 1990. 

Ademais, o artigo 13 da Lei 8.023, de 1990, é expresso ao prescrever que os 

arrendatários na exploração da atividade rural, “comprovada a situação documentalmente, 

pagarão o imposto de conformidade com o disposto nesta lei”. A nosso ver, o uso do termo 

arrendatários pelo legislador no dispositivo legal mencionado tem duas implicações: de um 

lado, a de excluir os arrendadores e, de outro, contemplar os arrendatários. 

Além disso, entendemos que o dispositivo legal mencionado tenta criar uma espécie 

de condição para que o contribuinte goze do regime tributário em estudo, que é a condição de 

a relação contratual estar comprovada documentalmente, ou seja: segundo a norma, para 

pagamento do imposto nessas condições, obrigatoriamente as relações contratuais 

mencionadas devem estar formalizadas documentalmente. 

A respeito disso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já decidiu, 

outrora, que, além de ser escrito, o contrato deveria ser registrado em cartório de títulos e 

documentos, o que, a nosso ver, sequer consta no texto do dispositivo legal.116 

Não temos dúvida de que a atitude do contribuinte em formalizar adequadamente um 

instrumento de contrato e buscar um meio de lhe dar publicidade, seja através do seu registro, 

seja através de um simples reconhecimento de firma, é de extrema importância prática, sendo 

que este documento servirá como meio de prova para refutar qualquer interpretação 

equivocada do fisco, como a hipótese de se tributar a renda auferida por um arrendatário 

como se tivesse qualquer outra origem sujeita a regime distinto, com carga tributária mais 

elevada. 

  

                                                           
115 Dizemos, em tese, pois pode ocorrer de o arrendatário de um imóvel rural não explorar atividade rural no 

mesmo, optando por desenvolver outra atividade que não rural, como por exemplo prestar serviços de hotelaria 

rural. 

116 Neste sentido: “IRPF. ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. O resultado da atividade rural somente pode ser 

apurado separadamente na proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada parceiro, quando essa 

condição for comprovada mediante contrato escrito registrado em cartório de títulos e documentos (Lei n° 

8.023/90, arts. 13 e 21 c/c IN SRF 138/90, item 18). Recurso negado (Acórdão 102-42604, de 7.1.1998)” 

(PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Coord). Regulamento do imposto de renda anotado e comentado. 8. ed. São 

Paulo: MP Editora, 2014, p. 248). 
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Mas isso deve ser interpretado com a devida parcimônia. O que a norma requer, a 

nosso ver, é apenas uma prova documental de que aqueles contribuintes que, embora não 

sejam proprietários do imóvel rural, ali desenvolvam atividade rural. Não há, no enunciado 

legal, qualquer menção a instrumento contratual, mas tão somente de que comprovada a 

situação documentalmente.117  

Essa comprovação documental pode ocorrer de diversos modos, que não pelo 

instrumento contratual, como é o caso, na pecuária, de documentos que comprovem a compra 

dos semoventes pelo arrendatário, as respectivas notas fiscais de movimentação deste gado, 

e-mails trocados entre as partes contratuais demonstrando os ajustes. Enfim, qualquer 

documento que prove a situação. 

Válido assinalar também que, como há significativa diferença entre a carga tributária 

aplicada ao arrendador e ao arrendatário, determinados contribuintes, não obstante imbuídos 

do manifesto propósito de arrendar e não exercer atividade rural, formalizam simuladamente 

contratos com outras denominações, em especial de parceria rural, a fim de diminuir a carga 

tributária do arrendador, que, como vimos, não tem o direito de que sua renda seja tributada 

no regime da atividade rural, se sujeitando a carga mais elevada. 

Nessas hipóteses, quando não obstante a essência do que fora contratado é de 

arrendamento rural, mas as partes denominam o contrato de parceria rural, há conflito entre a 

forma e a substância, devendo a última prevalecer. Evidentemente, poderá o Fisco ao tomar 

conhecimento da fraude, desconsiderar118 o negócio jurídico indevidamente denominado de 

parceria rural, considerando-o como arrendamento rural, com a consequente autuação do 

contribuinte arrendador para que recolha a diferença de imposto sobre a renda a ser apurada 

com as penalidades legais.119 

  

                                                           
117 E nem poderia haver, pois o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504, de 1964), prescreve no artigo 92, §8°, que “Para 

prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas. A ausência de contrato não 

poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste Capítulo e nas normas regulamentares”. 

118 Artigo 116, parágrafo único do CTN. 

119 Como sustenta Florence Haret: “Haja vista as inúmeras vantagens da parceria em detrimento do 

arrendamento, muitos agricultores buscavam rotular seus contratos como parceria agrícola, ainda que na prática 

atuassem desprovidos das características materiais desse tipo contratual. A jurisprudência administrativa e 

judicial, de há muito, já assentou o entendimento de que o regime de tributação aplicado independe do nome do 

contrato mas, sim e principalmente, da essência da relação jurídica estabelecida entre as partes. Inexistindo risco 

e remuneração variável, não há parceria rural e, logo, é inaplicável o regime tributário mais benéfico. 

Enquadramentos forçados de relações outras no âmbito da normativa da parceria têm sido objeto de 

desconsideração do negócio jurídico pela Autoridade Administrativa com base no parágrafo único do art. 116 do 

CTN (HARET, Florence. Planejamento tributário nos contratos de agronegócio. Revista Dialética de Direito 

Tributário, São Paulo, Dialética, n. 234, mar. 2015, p. 51).  
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De tal modo, no contrato de arrendamento rural apenas o arrendatário exerce 

atividade rural e terá a renda daí originada tributada pelo regime jurídico tributário em estudo, 

podendo, como veremos adiante quando tratarmos das despesas dedutíveis, inclusive deduzir 

o custo do aluguel da base de cálculo do imposto sobre a renda.  

 

 

3.4.2 Parceria rural 

 

 

O contrato de parceria rural, tal como o de arrendamento rural, também se trata de 

contrato agrário típico, sendo disciplinado pelo Estatuto da Terra (Lei n. 4.504, de 1964). 

O caput do artigo 96 do Estatuto da Terra, antes de enunciar alguns princípios que 

devem orientar esse tipo de relação contratual agrária, classifica a parceria rural nas seguintes 

espécies: agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa sendo que aí podemos acrescentar a 

possibilidade de a parceria ser mista, levando em consideração duas ou mais espécies.120  

Existem também diversas condições legais para caracterização desse tipo contratual, 

sendo o fator determinante o compartilhamento de riscos pelos parceiros, bem como impõem 

margens de prazo e preço que devem ser, obrigatoriamente, respeitadas pelos parceiros, o que 

limita a autonomia de vontade destes contratantes. 

Neste tipo de contrato agrário, tal como no arrendamento rural, o proprietário cede o 

imóvel rural para que terceiro ali explore alguma atividade rural, mas, ao contrário, deve 

haver efetiva parceria no negócio e não mero aluguel de terras para que outrem exerça com 

exclusividade a atividade rural. 

  

                                                           
120 Sobre o tema, definiu José Eduardo Soares de Melo: “Espécies de parcerias: - agrícola, quando o objeto da 

cessão for o uso de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo com o objetivo de nele ser exercida de produção 

vegetal; - pecuária, quando o objeto da cessão forem animais para cia, recria, invernagem ou engorda; - 

agroindustrial, quando o objeto da cessão for o uso do imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, e ou 

maquinaria e implementos com o objetivo de ser exercida atividade de transformação de produto agrícola, 

pecuário ou florestal; extrativa, quando o objeto da cessão for o uso de imóvel rural, de parte ou partes do 

mesmo, e/ou animais de qualquer espécie, com o objetivo de ser exercida atividade extrativa de produto agrícola, 

animal ou florestal; mista, quando o objeto da cessão abranger mais de uma das modalidades de parceria nos 

itens anteriores” (MELO, José Eduardo Soares. Contratos e tributação: noções fundamentais. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 62/63). 
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De um lado, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Decreto n. 59.566, de 1966, o 

denominado parceiro outorgante é o cedente, o proprietário ou não, que cede os bens (terra, 

semovente etc.) em parceria. De outro, o parceiro outorgado, é aquele que recebe os bens 

para os fins da espécie de parceria contratada (ou mista, se mais de uma for a espécie).121 

O ponto central para caracterização deste tipo de contrato agrário está no fato de que 

deve haver, efetivamente, parceria entre os parceiros, com o compartilhamento dos riscos da 

atividade rural objeto do contrato, e não tão somente cedência de terra por um ao outro em 

virtude do pagamento de preço rigidamente fixado e independentemente do resultado final da 

atividade, como ocorre no caso do arrendamento rural. 

Acertadamente, o legislador, visando definir este tipo contratual, prescreveu no artigo 

96, §1º do Estatuto da Terra, que para a sua caracterização deve haver  

[...] partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos: I - caso fortuito e de 

força maior do empreendimento rural; II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas 

proporções que estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos no 

inciso VI do caput deste artigo; III - variações de preço dos frutos obtidos na 

exploração do empreendimento rural.  

Claro restou então a obrigatoriedade do compartilhamento de riscos pelos parceiros 

na atividade rural desenvolvida para a caracterização deste tipo contratual, sendo este o fator 

determinante que diferencia a parceria do arrendamento rural. Como há partilha de riscos do 

negócio, ambos os parceiros estão envolvidos no desenvolvimento da atividade rural, cada 

um com suas obrigações, e ambos suportam naturalmente os riscos inerentes ao negócio rural. 

A importância da identificação das características deste tipo contratual, e da atividade 

desenvolvida por cada uma das partes, consiste no fato de que como nela os parceiros 

desenvolvem atividade rural conjuntamente eles devem, por isso, ter as respectivas rendas 

tributadas na forma favorecida em estudo. 

Ademais, ambos desenvolvem diretamente a atividade rural, sendo parceiros. E, além 

disso, o artigo 13 da Lei 8.023, de 1990, prescreveu expressamente que “os parceiros na 

exploração da atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de 

conformidade com o disposto nesta lei”. 

  

                                                           
121 Os parceiros poderão ser pessoas físicas e/ou jurídicas, sendo cada uma tributada pelo respectivo regime 

jurídico, como nos capítulos seguintes abordaremos. 
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O artigo 59, parágrafo único, do Regulamento do Imposto Sobre a Renda (Decreto n. 

3.000, de 1999), corroborando as normas do Estatuto da Terra, que dizem respeito aos 

requisitos legais para a caracterização do contrato de parceria rural, prescreveu que o regime 

diferenciado só se aplicaria, nos contratos de parceria, “em relação aos rendimentos para cuja 

obtenção o parceiro houver assumido os riscos inerentes à exploração da respectiva 

atividade”. 

Mas o que seria, então, necessário para a caracterização deste compartilhamento de 

riscos? Não obstante a resposta dependa da análise da situação concreta, o ponto 

determinante, a nosso ver, é a necessidade de a renda dos parceiros necessariamente depender 

do resultado final da atividade rural desenvolvida em parceria. 

Em suma: se a renda de quaisquer dos parceiros é estipulada em preço fixo, e que não 

leve em consideração o resultado final do investimento, seja ele positivo, seja negativo, não 

haverá partilha de riscos. Importante observar que não estamos defendendo a impossibilidade 

de haver pagamentos antecipados, sejam eles fixos ou não, diários, mensais ou anuais, como 

for contratado, o que é expressamente permitido pelo artigo 96, §2º122 e §3º123 do Estatuto da 

Terra.  

Somente defendemos que no contrato deve haver regra que possibilite, ao final do 

investimento, ainda que haja adiantamentos, um ajuste no qual as contas serão encontradas, 

levando-se em consideração o efetivo resultado do negócio.124 Se, por exemplo, o resultado 

final apontar prejuízo, deverá o parceiro que recebeu os adiantamentos devolver ao outro o 

valor adiantado. 

Observamos que a consequência da inexistência de risco para quaisquer dos parceiros, 

independentemente da denominação do contrato,125 implicará desclassificação da atividade 

                                                           
122 §2° As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou volume, do montante da 

participação do proprietário, desde que, ao final do contrato, seja realizado o ajustamento do percentual 

pertencente ao proprietário, de acordo com a produção. (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007) 

123 §3° Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato de parceria. (Incluído pela 

Lei nº 11.443, de 2007) 

124 Já decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sobre o assunto: “Embora o contribuinte alegue 

que dividia os custos de produção e que a remuneração de cada um dependia do resultado da produção rural, não 

é o que dos autos se depreende, conforme salientado pela fiscalização, o preço era fixado em quantidades de 

sacas por hectare plantado, independentemente da produção final. O fato de o número d sacas estar relacionado à 

área efetivamente plantada não permite concluir que o contribuinte assumia qualquer risco, ao contrário, fosse 

qual fosse o resultado da colheita o montante final devido ao arrendador não se alterava em relação ao número de 

sacas de soja previamente fixado. Ademais, existe cláusula contratual que atribui apenas ao arrendatário a 

responsabilidade por eventuais problemas ecológicos e florestais decorrentes do uso da terra, o que demonstra a 

inexistência do compartilhamento de riscos”. CARF, 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Acórdão n. 2202-002.706, 

Rel. Cons. Antonio Lopo Martinez, julgado em 16 de julho de 2014.    

125 Aqui, tal como sustentamos no caso do arrendamento rural, prevalecerá o conteúdo sobre a forma. 
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desempenhada pelo contribuinte que não assumiu os riscos da atividade rural, com a não 

aplicação do regime jurídico tributário do imposto sobre a renda em estudo126 e o recálculo do 

tributo devido, com as a incidência de eventuais penalidades cabíveis ao caso concreto. 

A respeito da necessidade de o contrato de parceria rural ser escrito ou não, reiteramos 

os mesmos argumentos que traçamos acima sobre o arrendamento rural, sendo necessária 

apenas a existência de prova documental neste sentido e não necessariamente um contrato, 

embora seja recomendável. Neste contexto, caracterizada a parceria rural, os parceiros 

deverão ser tributados pelo regime jurídico tributário de imposto sobre a renda da atividade 

rural.  

 

 

3.4.3 Comodato rural 

 

 

O comodato rural se trata de contrato agrário atípico, pois não é nominado pelo 

Estatuto da Terra (Lei n. 4.504, de 1964), que só nominou e disciplinou, tipicamente, os 

contratos de arrendamento e as parcerias rurais. Em que pese não ter sido nominado pelo 

legislador no Estatuto da Terra, as normas veiculadas neste veículo normativo também se 

aplicam ao contrato de comodato, quando firmado para fins rurais.  

O Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406, de 2002) disciplinou o comodato em seus 

artigos 579 a 585, definindo no artigo 579 que o comodato “é o empréstimo gratuito de coisas 

não fungíveis”. Há, portanto, duas características especiais para a configuração deste tipo de 

relação contratual: i) gratuidade pela cedência temporária do bem; ii) o bem cedido, 

obrigatoriamente, há de ser não fungível, se tratando daqueles que não podem ser 

substituídos, havendo, ao fim do contrato, a devolução do mesmo bem outrora cedido 

gratuitamente. 

  

                                                           
126 Decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: “IRPF. ATIVIDADE RURAL. ARRENDAMENTO 

RURAL. O que distingue o contrato de arrendamento do contrato de parceria rural é a partilha de riscos do caso 

fortuito e da força maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções 

estipuladas em contrato, observados os limites percentuais legais. Não havendo nos autos a comprovação de o 

cedente ter assumido esse risco fica afastada a hipótese de um contrato de parceria, configura-se caso de contrato 

de arrendamento e os recursos auferidos com essa operação são tributados pela regra ordinária do imposto de 

renda da pessoa física e não pela modalidade de tributação da atividade rural”. CARF, 2ª Seção de Julgamento, 

2ª Turma Especial, Acórdão n. 2802-00.804, Rel. Cons. Jorge Claudio Duarte Cardoso, julgado em 12 de maio 

de 2011.  
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As partes no comodato rural são, de um lado, o comodante, que é aquele que cede 

gratuitamente o bem (área de terras em imóvel rural, semoventes, por exemplo), e, de outro, o 

comodatário, que é quem recebe o bem. 

Importante destacar que o comodato rural é corriqueiramente utilizado pelos sujeitos 

que desenvolvem atividade rural, como exemplificam os casos em que o familiar proprietário 

do imóvel rural faz o favor de ceder parte ou integralidade das terras a outro familiar, que ali 

passa a desenvolver atividade rural. 

Respeitando os limites desta pesquisa, o que pretendemos reside em identificar, na 

relação contratual do comodato rural, qual a atividade desenvolvida por cada parte, e com isso 

concluir sobre a aplicação ou não do regime jurídico tributário da renda na atividade rural. 

O comodatário, que é quem recebe gratuitamente o imóvel rural, se desenvolver 

atividade considerada como rural e com isso auferir renda, indubitavelmente terá eventuais 

rendas daí originadas submetidas à tributação pelo regime jurídico em estudo. 

Observamos apenas que, ao contrário do arrendatário, como o comodante recebe o 

bem imóvel gratuitamente,127 este não terá despesas dedutíveis pelo uso da terra, mas poderá 

obviamente deduzir as demais despesas de custeio necessárias à atividade desenvolvida e aos 

investimentos que fizer no curso do ano-base, desde que atenda aos requisitos legais que 

adiante serão abordados.   

Já o comodante, que apenas cede gratuitamente o imóvel rural, como não exerce 

nenhuma atividade rural (ademais, ceder imóvel rural não caracteriza atividade rural), não lhe 

é aplicável o regime jurídico tributário de imposto sobre a renda em estudo. O leitor poderia 

indagar: mas, se a cedência é gratuita, não haverá renda a ser tributada?  

No entanto, o legislador criou uma renda presumida para essas hipóteses, 

prescrevendo o artigo 49, §1º128 do Regulamento do Imposto Sobre a Renda, em observância 

ao artigo 23, VI, da Lei n. 4.506, de 1964, que constitui rendimento tributável, na declaração 

de rendimentos, o equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido 

gratuitamente.129 

                                                           
127 Como descreve José Fernando Lutz Coelho: “não há nenhuma retribuição pela utilização do bem imóvel 

rural, pois na hipótese de renda ou aluguel, o contrato não será de comodato, e sim de arrendamento rural, em 

face de sua onerosidade” (COELHO, José Fernando Lutz. Contratos agrários de arrendamento & parceria rural 

no mercosul. Curitiba: Juruá, 2008, p. 87). 

128 Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos, tais 

como: §1° Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez por cento do valor 

venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia de Imposto Predial e Territorial Urbano – 

IPTU correspondente ao ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei n° 

4.506, de 1964, art. 23, inciso VI). 

129 Já decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ALUGUÉIS. 
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Ressalva-se, que, nos termos prescritos pelo artigo 39, IX130 do Regulamento do 

Imposto Sobre a Renda, e pelo artigo 6°, III da Lei n. 7.713, de 1988, há norma de isenção em 

benefício do comodante que cede o imóvel gratuitamente em favor do cônjuge ou de parentes 

de primeiro grau (pais e filhos). 

Desta feita, o comodatário, se exercer na área recebida em comodato atividade 

considerada como rural, terá a respectiva renda tributada pelo regime jurídico tributário em 

pesquisa, enquanto o comodante, não, pois ceder gratuitamente imóvel rural não caracteriza 

atividade rural. 

 

 

3.4.4 Integração vertical 

 

 

Atualmente não mais subsiste aquela antiga agropecuária de subsistência, sendo 

necessário que o produtor se modernize e participe do mercado. Essas novas exigências do 

mercado fazem que novos tipos contratuais surjam, como é o caso do contrato de integração 

vertical, que é atípico, pois não há lei específica que o regulamente.131 

No contrato de integração vertical, o produtor rural (integrado), cuja atividade 

econômica mostra-se eminentemente primária, é integrado pela empresa integradora às 

demais atividades produtivas, de transformação ou comercialização, inserindo-se no mercado. 

Busca-se, com esse tipo contratual, diminuir riscos para ambos os contratantes: de um 

lado, assegura-se ao produtor rural (integrado) a colocação dos seus produtos no mercado, 

enquanto de outro, a empresa (integradora) tem a certeza de uma matéria-prima na qualidade 

e quantidade programada. 

  

                                                                                                                                                                                     
IMÓVEL CEDIDO. Tributam-se como aluguel 10% do valor de avaliação do imóvel cedido gratuitamente a 

terceiros, por obediência à norma do art. 23, VI, da Lei n° 4.506, de 1964”. CARF, 2ª Câmara, Acórdão n. 102-

47.344, Rel. Cons. Naury Fragoso Tanaka, julgado em 26 de janeiro de 2006. 

130 Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: 

IX – o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para 

uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau ( Lei n° 7.713, de 1988, art. 6°, inciso III); 

131 Como esclarece Florence Haret: “Não há norma específica que trata desse contrato, apenas três projetos de lei 

ainda não aprovados: os Projetos de Lei n° 4.378/1998 e 8.023/2010 e o Projeto de Lei do Senado n° 330/2011. 

Apesar das divergências doutrinárias, há um reconhecimento da Receita Federal (IN SRF n° 971/2009) e da 

jurisprudência de que se trata de um contrato atípico, regulando a cadeia de produção, transformação e 

distribuição dos bens agropecuários de forma muito similar à parceria agrícola, mas buscando substituí-la e 

aprimorá-la”. (HARET, Florence. Planejamento tributário nos contratos de agronegócio. Revista Dialética de 

Direito Tributário, São Paulo, Dialética, n. 234, março de 2015, p. 53.  
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Ao contrário dos contratos agrários típicos, nos quais existem limites legais para a 

contratação, no contrato de integração vertical prevalece a liberdade contratual dos 

contratantes, que podem ajustar diversas peculiaridades contratuais, conforme for o interesse. 

Todavia, para nós, o que diferencia esse tipo contratual dos demais, sobretudo da 

parceria rural, que possui grande semelhança, está no fato de as partes se encontrarem em 

fases distintas da atividade produtiva.  

Enquanto na parceria rural ambos os parceiros contratam para realizarem 

conjuntamente a mesma atividade rural primária, na integração vertical uma parte (integrada) 

realiza a atividade rural e a outra (integradora) pode ou não realizar atividade rural, mas se 

trata de empresa que se encontra num segundo momento da cadeia produtiva, como, por 

exemplo, no caso da transformação (beneficiamento) de determinados produtos. 

As atividades das partes, no contrato de integração vertical, são distintas. O que há, é 

apenas uma cooperação, visando um fim, em que a integradora, por exemplo, presta 

assistência técnica, fornece insumos, tudo objetivando que o integrado produza um produto 

de boa qualidade e padronizado. 

Partindo para a análise da tributação da renda auferida por cada uma das partes nesse 

tipo de relação contratual, entendemos que o produtor rural integrado, tanto pessoa física 

quanto jurídica, que desenvolva diretamente atividade rural com a colaboração da 

integradora, terá sua renda tributada pelo regime de imposto sobre a renda da atividade rural. 

Ademais, sua atividade é induvidosamente rural. 

A única peculiaridade deste tipo contratual é que, muitas vezes, diversas despesas de 

custeio, por terem sido custeadas pela integradora, não poderão ser deduzidas da receita bruta 

pelo integrado, dado que este não as suportou. Salvo, evidentemente, se o integrado 

reembolsar a integradora pelo custo de tais despesas, caso em que, se houver documento 

hábil para comprovar, será possível a dedução. 

Já a integradora poderá ou não ser tributada pelo imposto sobre a renda da atividade 

rural, dependendo, evidentemente, da atividade por si desenvolvida. Além disso, há casos em 

que a integradora desenvolverá atividades de transformação de produtos decorrentes da 

atividade rural assumindo os riscos da atividade juntamente com o integrado, hipótese em que 

sua atividade será considerada como rural, nos termos do artigo 2º, V da Lei 8.023, de 1990. 
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Atualmente, esse tipo contratual é muito utilizado para a criação de aves e suínos, nos 

quais a agroindústria integradora (frigorífico) desenvolve a atividade rural conjuntamente 

com o produtor rural integrado, prestando-lhe assistência, repondo pintos e suínos para 

engorda etc. e, ao final, beneficiando a produção para venda no mercado. Nesses casos, para 

nós, ambos os contratantes (integrado e integradora) desenvolvem atividade rural. 

Mas há casos em que a integradora apenas irá colaborar com o integrado e garantir a 

compra de sua produção, desde que atendidas as condições contratuais, como exemplifica a 

produção de frutas e legumes em determinada qualidade e quantidade, em que não haja 

participação e compartilhamento de riscos entre as partes. 

De modo que o integrado sempre terá sua renda tributada pelo regime jurídico 

tributário do imposto sobre a renda da atividade rural, enquanto a integradora poderá ou não 

ter sua renda tributada por este regime, dependendo da análise da situação concreta, a fim de 

identificar se participa efetivamente do desenvolvimento da atividade rural e se sua atividade 

não extrapola a definição desta expressão, se ajustando às condições estipuladas no artigo 2º, 

V da Lei 8.023, de 1990. 
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4 O REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA 

ATIVIDADE RURAL - PESSOA FÍSICA 

 

 

Podemos dizer que o legislador, ao criar o subsistema tributário do Imposto Sobre a 

Renda, o subdividiu em duas subclasses de contribuintes que possuem regimes jurídicos de 

tributação distintos: as das pessoas físicas e as das pessoas jurídicas. No imposto sobre a 

renda na atividade rural não é diferente. Há normas que disciplinam a tributação da renda da 

pessoa física, assim como existem aquelas dirigidas somente às pessoas jurídicas. 

Neste capítulo analisaremos as normas (em sentido amplo) dirigidas às pessoas físicas 

que desenvolvem atividade rural e daí auferem renda. Se há um regime jurídico próprio do 

Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural – Pessoa Física, resta-nos saber como é esse 

regime e quais são suas diferenças e peculiaridades. 

Buscando atingir esse fim com o máximo de eficácia possível, adotaremos o método 

da regra-matriz de incidência tributária elaborada por Paulo de Barros Carvalho, adotando sua 

fórmula para guiar a organização da investigação, buscando construir a norma jurídica 

tributária (em sentido estrito) do imposto em pesquisa. 

Guiaremos, então, a investigação do Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural – 

Pessoa Física, com base na fórmula da regra-matriz de incidência tributária, buscando 

identificar, nos textos legislativos que tratam do tema, os critérios que conformam a hipótese 

de incidência e o consequente normativo. 

Neste percurso, procuraremos, então, saturar as variáveis da fórmula da regra-matriz 

de incidência tributária do imposto, identificando, no antecedente, os seus critérios material, 

espacial e temporal, e no consequente, os critérios pessoal (sujeito ativo e passivo) e 

quantitativo (base de cálculo e alíquota). 132 Com base nesse esquema, ficará fácil perceber 

como é e quais são as peculiaridades do regime jurídico tributário do Imposto Sobre a Renda 

da Atividade Rural – Pessoa Física. 

  

                                                           
132 Como explica Paulo de Barros Carvalho: “[...] a estrutura da regra-matriz já é uma construção lógica, com a 

hipótese ou antecedente e o mandamento ou consequente expressos nas variáveis representadas por signos 

formais unidos por constantes. O passo subsequente é saturar as variáveis lógicas com os conteúdos de 

significação da linguagem do direito positivo, chegando assim à norma geral e abstrata” (CARVALHO, Paulo de 

Barros. Algo sobre o constructivismo lógico-semântico. In: CARVALHO, Paulo de Barros (Cood). 

Constructivismo lógico-semântico, Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014, p. 9). 
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Após, trataremos sobre os deveres instrumentais (obrigações acessórias) principais das 

pessoas físicas que auferem renda desenvolvendo atividade rural. Discutiremos também as 

principais problemáticas do tema, como por exemplo, a questão objeto de grande parte das 

discussões do CARF sobre o tema, que é o arbitramento do resultado da atividade rural em 

virtude de o fisco ter descoberto rendimentos em tese omitidos pelo contribuinte.  

 

 

4.1 O CRITÉRIO MATERIAL 

 

 

Primordialmente, vale lembrar que a Carta Constitucional, em seu artigo 153, III, 

atribuiu competência à União Federal para tributar a materialidade renda, como vimos acima, 

sendo essa materialidade objeto da partição constitucional de competências tributárias. Por 

isso que dizemos que a classe é formada pela materialidade renda, sendo que a presente 

investigação focará apenas uma de suas subclasses, especificamente a renda oriunda da 

atividade rural. 

Ademais, como já enunciamos, há um regime jurídico tributário específico do Imposto 

Sobre a Renda da Atividade Rural - Pessoa Física, que o diferencia das demais atividades 

desenvolvidas, também por pessoas físicas, em vários pontos. Destacamos, então, que o fator 

utilizado pelo legislador ordinário para criar essa subclasse, e lhe atribuir um regime 

diferenciado de tributação da renda, foi justamente o critério material, levando em 

consideração a fonte (atividade rural) da renda auferida.  

Daí a importância de se definir os contornos dessa fonte de renda (atividade rural), 

como buscamos empreender em grande parte do capítulo anterior, buscando responder o que é 

e o que não é atividade rural – Como nos conceitos de renda – já definido no capítulo 2 –, e o 

de atividade rural – no capítulo 3 –, remetemos o leitor para aqueles tópicos, evitaremos 

repetições desnecessárias neste subitem. 

Se o critério material é composto por um verbo e um complemento, cabe-nos analisar 

se essa orientação doutrinária se encaixa no caso do Imposto Sobre a Renda da Atividade 

Rural – Pessoa Física ou se precisamos fazer algum ajuste. 

O critério material do imposto sobre a renda, como é cediço, consiste em “auferir 

renda”. Mas, no caso, obrigatoriamente para que o contribuinte possa gozar do regime 

jurídico em estudo, essa renda há de advir de uma fonte específica: da atividade rural. 
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A Lei n. 8.023, de 1990, criou uma forma de composição da base de cálculo do 

imposto sobre a renda na atividade rural diferenciada das demais pessoas físicas, 

prescrevendo no artigo 1º que “os resultados provenientes da atividade rural estarão 

sujeitos ao Imposto de Renda de conformidade com o disposto nesta lei”. 

A Lei 9.250, de 1995, trata do  

[...] imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências, prescreveu em 

seu artigo 9° que O resultado da atividade rural, apurado na forma da Lei n° 

8.023, de 12 de abril de 1990, com as alterações posteriores, quando positivo, 

integrará a base de cálculo do imposto definida no artigo anterior. 

O que importa, então, para aplicação do regime jurídico de imposto sobre a renda em 

estudo para as pessoas físicas é que o resultado (positivo) advenha de atividade rural, ou seja, 

a renda auferida, e que será submetida à tributação, obrigatoriamente, deve ser proveniente do 

desenvolvimento de alguma atividade rural. De modo que o verbo que conforma o critério 

material não sofre nenhuma alteração mantendo-se como mais adequado auferir. 

Também não se pode suprimir o complemento “renda”, pois, do contrário, estar-se-ia 

até mesmo violando a norma de competência constitucional, que circunscreveu a competência 

da União, no caso, para tributar a materialidade renda. Todavia, concordamos com Leonardo 

Furtado Loubet,133 no sentido de que há neste caso outro complemento, formado pela 

expressão atividade rural, sendo o critério material, então, auferir renda da atividade rural.  

 

 

  

                                                           
133 Discorreu o autor: “É que, ao dispensar um regime jurídico especial para apuração do imposto dessas 

operações, o legislador descortinou um horizonte interessante, que agrega um complemento ao complemento do 

verbo que exprime a ação do núcleo da hipótese de incidência do imposto sobre a renda. (..). Sucede, entretanto, 

que se a locução “auferir renda” designa uma ação humana de obter (verbo) um acréscimo patrimonial 

(complemento), formando uma classe geral de inúmeros fatos econômicos que levam à existência de renda, para 

regrar a apuração do imposto das pessoas físicas nas atividades do agronegócio o legislador acresceu mais um 

elemento diferenciador justamente para armar uma subclasse, que é composta pelos eventos econômicos da 

atividade rural. Assim, adicionou um complemento ao complemento do verbo. Em poucas palavras: a 

materialidade do IRPF no agronegócio é “auferir renda da atividade rural” (verbo + complemento + 

complemento)” (LOUBET, Leonardo Furtado. Tributação federal no agronegócio. Dissertação (Mestrado em 

Direito). Pontifícia Universidade de Católica de São Paulo. São Paulo, 2009, p. 204-205).  
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4.2 O CRITÉRIO ESPACIAL  

 

 

O critério espacial é a expressão da hipótese de incidência que dispõe sobre o local em 

que o evento, a ser promovido à categoria de fato jurídico, deve ocorrer. O imposto sobre a 

renda representa típico caso em que a legislação complementar brasileira (artigo 43, §1º do 

CTN) adotou o critério espacial universal,134 buscando tributar rendas auferidas por 

contribuintes residentes no Brasil além das fronteiras brasileiras, normalmente chamada de 

tributação da renda sobre bases universais, ou worldwide income taxation. 

Evidentemente, o Brasil não tem competência para tributar todo e qualquer 

contribuinte pessoa física que aufira renda além de suas fronteiras, sendo que o critério que 

define a sua competência assenta-se na existência de uma conexão entre um elemento pessoal 

e outro territorial, consistindo no fato de o contribuinte ser residente no país.135 

No IRPF da atividade rural, o fator interessante é que o legislador concedeu o mesmo 

regime jurídico tributário, que, como veremos em determinados pontos é favorecido, para a 

atividade rural desenvolvida no Brasil e no exterior, como prescreve o artigo 21136 da Lei 

9.250, de 1995. De tal modo, que, se o contribuinte pessoa física desenvolve atividade rural, 

seja no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, ou até mesmo na China, o regime jurídico de imposto 

sobre a renda aplicável será basicamente o mesmo, havendo pequenas distinções num ou 

noutro ponto, como adiante evidenciaremos. 

  

                                                           
134 Como ensina Aurora Tomazini de Carvalho: “Na esfera tributária, é o caso, por exemplo, do IR, que alcança, 

não só os acontecimentos verificados no território nacional, mas também eventos ocorridos além de nossas 

fronteiras. Se algum residente brasileiro auferir renda em qualquer lugar do mundo, mesmo que seja na China, 

estará sujeito ao pagamento do tributo no Brasil, a territorialidade, nestes casos, não será definida pelo critério 

espacial (da hipótese normativa), mas pelo critério pessoal (do consequente normativo), mais especificamente 

pelo sujeito passivo (o fato de auferir renda pode ocorrer em qualquer lugar, mas só figurará no polo passivo da 

relação tributária o residente). É o critério espacial universal que possibilita a aplicação da lei brasileira a fatos 

ocorridos no exterior, ou a lei de um determinado estado ou município alcançar eventos verificados em outro” 

(CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 396).  

135 Como defende Heleno Taveira Tôrres: “A territorialidade é inafastável e a universalidade não é mais que um 

princípio que estipula uma conexão que toma por base o vínculo subjetivo existente entre o princípio da 

territorialidade e o sujeito que realiza o fato jurídico tributário no exterior, liame de ordem pessoal, portanto. Ao 

critério de conexão material (presença de fonte efetiva) soma-se o critério de conexão pessoal (residência ou 

nacionalidade), o que não representa qualquer superação ao princípio da territorialidade” (TÔRRES, Heleno 

Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas das empresas. São Paulo: RT, 2001, p. 61-62. 

136 Art. 21. O resultado da atividade rural exercida no exterior, por residentes e domiciliados no Brasil, 

convertido em reais mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado para compra 

pelo Banco Central do Brasil, para o último dia do ano-calendário a que se refere o resultado, sujeita-se ao 

mesmo tratamento tributário previsto no art .9º, vedada a compensação de resultado positivo obtido no exterior, 

com resultado negativo obtido no País.  
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A peculiaridade é que o contribuinte pessoa física que desenvolver atividade rural no 

exterior, em regra, deverá recolher imposto sobre a renda no país fonte, assim como no Brasil, 

caracterizando uma legítima hipótese de bitributação da renda.137 A bitributação da renda, em 

tais casos, somente não ocorrerá nas hipóteses em que houver tratado internacional vigente 

entre o Brasil e o país fonte, que houver norma específica visando eliminar a bitributação da 

renda ou criar mecanismo visando diminuir o seu impacto.  

A já citada Instrução Normativa SRF n. 83, de 2001, regulamenta, em seus artigos 27 

e 28, a tributação da renda no caso de atividade rural desenvolvida no exterior, sendo que a 

única diferença se mostra na existência de vedação para compensação de resultado positivo 

obtido no exterior com resultado negativo no Brasil como, aliás, consta no artigo 21 da Lei 

9.250, de 1995. 

Por derradeiro, tangente ao critério espacial, importante também lembrar, como 

desenvolvemos acima, que, não obstante seja comum o desenvolvimento de atividade rural 

em imóvel rural, há situações em que a mesma se dá em área urbana. Não sendo, portanto, 

imprescindível que a atividade rural seja desenvolvida em imóvel rural. Tanto que a própria 

Fazenda Pública, no artigo 3º da Instrução Normativa SRF n. 83, de 2001, prescreveu que se 

considera “unidade rural, para fins do imposto de renda, a embarcação para captura in natura 

do pescado, o imóvel ou qualquer lugar utilizado para exploração ininterrupta da atividade 

rural”. 

Assim, o critério espacial do imposto sobre a renda da atividade rural é amplo, 

genérico, encampando qualquer ponto do território nacional, seja urbano ou rural, onde seja 

desenvolvida atividade rural, bem como no território estrangeiro, na hipótese de a atividade 

rural ser desenvolvida por residente no Brasil. 

 

 

  

                                                           
137 Como explica Ricardo Mariz de Oliveira: “Não existe uma lei internacional que previna a dupla tributação 

internacional. Assim sendo, uma renda ou provento pode ser objeto de incidência do imposto de renda n Brasil e 

em outro país, dependendo de uma conjugação de regimes de tributação” (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 

Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 643). 
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4.3 O CRITÉRIO TEMPORAL  

 

 

O último critério da hipótese de incidência tributária, a conformar os traços mínimos 

do fato jurídico tributário, é o temporal. Através do feixe de informações constantes expressa 

ou implicitamente nos textos legais que instituíram o tributo, identificamos com exatidão o 

momento de ocorrência do evento a ser promovido à categoria de fato jurídico. 

A materialidade renda, como dito acima, consiste em aumento patrimonial, 

necessariamente apurado em determinado período de tempo.138 O fator determinante é que 

não há como se apurar um aumento patrimonial sem se confrontar dois momentos desse 

patrimônio. Como a noção de renda é dinâmica e relativa, faz-se uma análise do “antes e 

depois” patrimonial, para se calcular eventual acréscimo.  

Independentemente da periodicidade necessária para apuração do imposto sobre a 

renda, a lei precisa, também, determinar o momento exato em que se considera ocorrido o fato 

jurídico tributário. Há, portanto, de ser prescrito pela lei que institui o imposto sobre a renda 

da pessoa física: (i) um período de tempo em que serão considerados os aspectos positivos e 

negativos para se chegar ao resultado renda (ou, na hipótese e inexistência de renda, apurar 

eventual prejuízo da atividade; (ii) um momento certo e determinado em que se considera o 

fato jurídico perfeito e acabado (pode-se dizer que é o fim do período) quando, 

necessariamente, o resultado, seja positivo ou negativo, haverá de ser apurado na forma 

prescrita pela lei. 

Não obstante a importância e a imprescindibilidade do período de tempo para a 

configuração da materialidade renda, somente no seu átimo é que o fato jurídico tributário se 

encontra realizado, sendo este o critério temporal do imposto sobre a renda. Como concluiu 

Paulo de Barros Carvalho, em crítica à antiga classificação doutrinária dos “fatos geradores” 

                                                           
138 Como ensina Roberto Quiroga Mosquera, ao tratar da relação entre a periodicidade necessária ao conceito de 

renda, e o aspecto temporal da hipótese de incidência: “o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza 

incide sobre o elemento patrimonial que se constitui numa majoração de patrimônio, isto é, incide sobre riqueza 

nova; ‘renda e proventos de qualquer natureza’ são elementos patrimoniais que não existiam antes no conjunto 

de direitos pré-existentes (sic) das pessoas e que não representam uma mera reposição de elementos patrimoniais 

ou permuta. Acréscimo, incremento ou majoração de elementos patrimoniais (riqueza nova) não se confunde 

com ingresso, entrada ou reposição de direitos patrimoniais (riqueza velha); por fim, ao falar-se em mutação 

patrimonial que se constitui um acréscimo de direitos emerge a noção da existência de um elemento 

temporal. Não há como aferir o incremento sem um referencial de período. O aspecto temporal da 

hipótese de incidência tributária é característica fundamental do próprio conceito de acréscimos 

patrimoniais. Devem-se computar todos os ingressos e saídas de direitos patrimoniais, num determinado 

período de tempo, com intuito de apurar se o saldo é positivo (elementos patrimoniais acrescidos) ou negativos 

(elementos patrimoniais decrescidos)” MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e proventos de qualquer natureza 

– o imposto e o conceito constitucional. São Paulo: Dialética, 1996, p. 119). 
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em “instantâneos, continuados e complexivos”, há uma confusão de planos nessa 

classificação, sendo que todos os fatos jurídicos tributários, necessariamente, são 

instantâneos. 

Explica o jurista139 que,  

O acontecimento só ganha proporção para gerar efeito da prestação fiscal, mesmo 

que composto por mil outros fatores que se devam conjugar, no instante em que 

todos estiverem concretizados e relatados, na forma legalmente estipulada. Ora, isso 

acontece num determinado momento, num especial marco de tempo. Antes dele, 

nada de jurídico existe, em ordem ao nascimento da obrigação tributária. Só naquele 

átimo irromperá o vínculo jurídico que, pelo fenômeno da imputação normativa, o 

legislador associou ao acontecimento do suposto. 

Feitas essas considerações preliminares, surgem os seguintes questionamentos: Qual é 

o período considerado para apuração da renda oriunda da atividade rural? Qual é o momento 

específico em que se considera realizada a materialidade renda?   

Pois bem. Primordialmente, observamos que a Lei n. 8.023, de 1990, prescreveu em 

seu artigo 4º140, que o resultado (leia-se, renda, se positivo, ou prejuízo, se negativo) seria 

apurado pela diferença entre a receita e as despesas pagas no ano-base. 

 Ao depois, a Lei 9.250, de 1995, em seu artigo 9º prescreveu141 que “o resultado da 

atividade rural, apurado na forma da Lei n° 8.023 [...], quando positivo, integrará a base de 

cálculo do imposto definida no artigo anterior”. Esse dispositivo legal situa-se no capítulo 

III da Lei 9.250, de 1995, denominado “DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS”, sendo 

que o artigo anterior se trata do artigo 8º que prescreve, expressamente, que o imposto será 

devido no ano-calendário. 

  

                                                           
139 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 334. 

140 Art. 4° Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas recebidas e das 

despesas pagas no ano-base. 

141 Esse dispositivo, a nosso ver, veio a resolver uma impropriedade técnica da Lei 8.023, de 1990, que não 

obstante tenha instituído um regime jurídico diferenciado do IRPF da atividade rural, prescrevendo um complexo 

de normas a respeito da formação de sua base de cálculo, não prescreveu, expressamente, qual seria sua(s) 

alíquota(s). Ao menos expressamente, somente com o advento do artigo 9° da Lei 9.250, de 1995, é que se 

prescreveu expressamente que após apurada a base de cálculo na forma diferenciada, o montante seria submetido 

ao ajuste anual conjuntamente com eventuais outras rendas. 
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O artigo 21 da Lei 9.250, de 1995, estabeleceu que o resultado da atividade rural 

desenvolvida no exterior, se sujeitará “ao mesmo tratamento tributário previsto no art. 9º”, 

sendo vedada apenas a compensação de prejuízos de resultados positivos lá obtidos, com 

prejuízos no Brasil. Mas, referente ao critério temporal ora em análise, a renda obtida no 

desenvolvimento de atividade rural no exterior, também observará o ano-calendário.142 

Com relação ao desenvolvimento de atividade rural no Brasil, por residentes ou 

domiciliados no exterior, o legislador prescreveu no artigo 20 da Lei 9.250, de 1995, que em 

regra o seu resultado (renda) também será “apurado por ocasião do encerramento do ano-

calendário”, excepcionando apenas no §3º do mesmo dispositivo, que, na hipótese de 

remessa de lucros antes do encerramento do ano-calendário, o imposto deverá ser recolhido 

no ato sobre o valor remetido por ocasião do evento, salvo se se tratar de devolução de capital.  

Assim, a primeira conclusão a que chegamos consiste em que o legislador ordinário, 

no IRPF da atividade rural desenvolvida por residente no Brasil, tanto aqui, quanto no 

exterior, assim como (em regra) pelos não residentes que aqui desenvolvam atividade rural, 

adotou expressamente o critério da anualidade, equivalente ao ano-calendário, como período 

que abarcará os fatores positivos e negativos para ao final se apurar, ou não, renda. 

De modo que no período do ano-calendário, compreendido o dia primeiro de janeiro 

ao dia trinta e um de dezembro, serão considerados os fatores positivos e negativos para 

apuração de eventual renda (ou prejuízo). 

Entendemos que o período de um ano é razoável e permite a apuração da renda de 

forma razoável, mas registramos que determinadas atividades rurais encontram dificuldades 

com o ano-calendário, pois há situações em que a reposição do capital (investimento 

dedutível) ultrapassa o momento final do critério temporal (31 de dezembro).  

Exemplificando, o caso de a receita auferida com a colheita de grãos em determinado 

ano-calendário, somente poder ser reaplicada em nova plantação no ano posterior, por causa 

de chuvas ou outro fator, caso em que, infelizmente, o contribuinte não poderá deduzir tal 

despesa da receita, aumentando a base de cálculo (resultado) do imposto sobre a renda da 

atividade rural. 

  

                                                           
142 Isso é confirmado pelo artigo 27 da IN SRF n° 83, de 2001: “O resultado da atividade rural exercida no 

exterior por residentes no Brasil, quando positivo, integra a base de cálculo do imposto devido no ano-

calendário”. 
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Em que pese essas dificuldades enfrentadas por determinadas atividades, em casos 

isolados, o fato é que o legislador, obrigatoriamente, deve fazer um corte temporal, pois do 

contrário não haverá como operacionalizar o cálculo do tributo, visto que sem corte temporal 

nunca haverá renda.  

Pensamos que o período anual, equivalente ao ano-calendário seja razoável, 

permitindo que os contribuintes organizem suas respectivas atividades, consoante esse prazo. 

Aliás, parte da doutrina defende que o período da anualidade se encontra implícito na 

Constituição Federal, tendo aplicabilidade obrigatória em toda e qualquer hipótese de 

tributação da renda. 

Além disso, o regime jurídico tributário em estudo, especificamente no artigo 14 da 

Lei 8.023, de 1990, permite que a pessoa física compense eventuais prejuízos (sem limitação) 

com futuros resultados positivos (nos anos posteriores), sendo essa mais uma válvula legal 

que evita a tributação do patrimônio do contribuinte, funcionando como uma forma de 

corrigir eventuais equívocos produzidos pelo período anual. 

Esclareçamos que uma coisa é o período do ano-calendário, que inicia no primeiro dia 

de janeiro e encerra em 31 de dezembro, sendo esse o período a ser levado em consideração 

pelo contribuinte ao fazer os lançamentos no livro-caixa para apuração do resultado positivo 

ou negativo, enquanto que outro é o prazo para o contribuinte realizar o autolançamento 

através da sua declaração de ajuste anual.   

É no momento do átimo do ano-calendário, ou seja, de 31 de dezembro, que se tem, 

por concretizado, o fato jurídico tributário de auferir renda da atividade rural. Antes disso, 

durante o período do ano-calendário, não terá sido configurada a materialidade renda, mas 

apenas uma sucessão de outros fatos jurídicos isolados, denominados de receitas e despesas 

realizadas em determinadas datas de determinados meses, que ao final serão elementos a 

serem considerados na apuração do resultado (renda). 

Um exemplo ilustra bem o que queremos dizer. Imaginemos que determinado 

contribuinte que exerça a pecuária (atividade rural) e vende, no mês de janeiro, determinado 

rebanho pelo preço de R$100.000,00 (receita). Posteriormente, durante todos os meses, de 

janeiro a dezembro do ano-calendário, esse contribuinte despenda com despesas de custeio da 

atividade, mensalmente, o valor de R$ 5.000,00, somando ao cabo de doze meses o total de 

R$ 60.000,00. Além disso, no dia 31 de dezembro, o citado contribuinte seja surpreendido 

com outra despesa necessária da atividade, gastando mais R$ 20.000,00. Ao final, a diferença 

(resultado), será de R$ 20.000,00 (R$ 100.000,0 - R$ 60.000,00 - R$ 20.000,00), sendo essa a 

base de cálculo do tributo (resultado positivo auferido no ano-calendário). Não há, antes de 31 
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de dezembro, a existência de renda a ser tributada, mas só dos elementos que serão, ao final, 

considerados para apuração da mesma.  

De outro lado, uma vez iniciado o período, em primeiro de janeiro do ano calendário, 

entendemos que o legislador não poderá alterar qualquer aspecto da regra-matriz de 

incidência, sob pena de violar o princípio da anterioridade tributária (artigo 150, III, a da 

Constituição Federal), pois, obviamente, o contribuinte programou sua atividade para aquele 

ano, levando e consideração a carga tributária vigente no início do período. 

Por fim, observamos que o critério temporal da norma do dever instrumental de 

apresentar o ajuste anual, que nos termos do artigo 7º da Lei 9.250, de 1995, ocorre até o 

último dia útil do mês de abril do ano-calendário subsequente, podendo ser prorrogado dentro 

do exercício financeiro pelo Ministro da Fazenda (§3º) não se confunde com o critério o 

temporal da norma jurídica tributária em sentido estrito (que, como vimos, é o último átimo 

de tempo do dia 31 de dezembro do ano-calendário).143 

 

 

4.4 O CRITÉRIO PESSOAL  

 

 

A função do critério pessoal consiste em apontar quem são os sujeitos da relação 

jurídica tributária a ser instaurada com o acontecimento e a constituição do fato jurídico. 

Através da análise do texto legislado, chegamos à conclusão sobre quem é o sujeito 

ativo, titular do direito subjetivo (crédito tributário) de um lado e, de outro, o sujeito passivo, 

aquele que tem o deve de realizar o direito subjetivo (débito tributário). 

O sujeito ativo do IRPF da atividade rural se encontra individualizado pela lei: é a 

União Federal, que possui competência constitucional para tributar a renda (artigo 153, III da 

Constituição Federal), e que ao depois instituiu o tributo através da Lei Ordinária n. 8.023, de 

1990. Enquanto o sujeito ativo do critério pessoal é individualizado (União Federal), o sujeito 

passivo não.  

  

                                                           
143 Neste sentido sustenta Mary Elbe Queiroz: “Por uma questão de facilidade, simplificação e de política fiscal, 

apesar de o fato gerador do tributo ocorrer em 31 de dezembro, a lei admite que esse ajuste anual somente seja 

apresentado ao Fisco por meio de informações constantes na declaração de rendimentos, a ser apresentada ao 

Imposto sobre a Renda, cujo prazo de lei é o mês de abril ao ano subsequente àquele da percepção dos 

rendimentos” (QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza – tributação das 

pessoas físicas. In: SANTI, Eurico Marcos de (Coord). Curso de especialização em direito tributário: estudos 

analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 464).  
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Como a regra-matriz de incidência representa uma norma padrão (um modelo) 

aplicável aos inúmeros casos concretos não temos no seu polo passivo um sujeito 

individualizado, mas sim notas que delimitam uma classe de contribuintes. Mas quais são as 

notas que nos permitem identificar essa classe de contribuintes pessoa física que se sujeitam 

ao imposto sobre a renda da atividade rural? Os contribuintes serão os sujeitos (pessoa física) 

que desenvolvam alguma atividade considerada como rural, e daí aufiram renda. 

Podemos classificar a sujeição passiva (pessoa física) do imposto sobre a renda da 

atividade rural em: i) residente no Brasil, que exerce a atividade rural em território brasileiro 

(artigo 2º do RIR) ou no exterior (artigo 21 da Lei n. 9.250, de 1995); ii) não residente no 

Brasil, que desenvolva atividade rural no território Brasileiro (artigo 20 da Lei n. 9.250, de 

1995 e artigo 3º do RIR). 144 

A Instrução Normativa RFB n. 208, de 2002, buscando organizar uma série de textos 

legislativos, definiu os termos residente e não residente, para fins de imposto de renda, 

respectivamente, em seus artigos 2º e 3º; no 5º estabeleceu que o não residente, que possua 

bens e direitos sujeitos a registro público no país, obrigatoriamente deverá fazer inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

Nesta esteira, importante esclarecer que o sujeito passivo do IRPF da atividade rural 

tem o direito subjetivo de ser tributado pelo regime jurídico tributário em análise, não 

havendo de se cogitar em equiparação à pessoa jurídica, nos termos do artigo 150, §1°, II145 

do Regulamento do Imposto Sobre a Renda (RIR). 

  

                                                           
144 A classificação dos contribuintes do imposto sobre a renda em residente e não residentes é a mais utilizada 

pela doutrina como, por exemplo, transcrevemos doutrina de Ricardo Mariz de Oliveira: “Atualmente no Brasil 

não há um critério exclusivo, de modo que o imposto de renda alcança: - os residentes ou domiciliados no 

território nacional, brasileiros ou não, pessoas físicas ou jurídicas, com relação às rendas e aos proventos 

produzido dentro ou fora do País e independentemente de as respectivas fontes de pagamento estarem dentro ou 

fora do Brasil; - os residentes ou domiciliados no exterior, quanto às rendas e proventos que sejam pagos ou 

creditados por fontes residentes ou domiciliadas no território nacional ou quanto a ganhos de capital relativos a 

bens situados no mesmo território” (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São 

Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 587). 

145 Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, sã equiparadas às pessoas jurídicas 

(Decreto-Lei n° 1.706, de 23 de outubro de 1979, art.2°): 

§1° São empresas individuais: 

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade 

econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens 

ou serviços (Lei n° 4.506, de 1964, art. 41, §1°, alínea “b”); 
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A princípio, como as pessoas físicas que desenvolvem atividade rural normalmente 

exploram sua atividade de forma habitual e profissional e, evidentemente, com fim de lucro, 

vendendo ao final da sua produção seus bens a terceiro, aparenta ser aplicável o 

enquadramento na norma veiculada pelo artigo 150, §1º, II do Regulamento do Imposto Sobre 

a Renda (RIR), que diz que nesses casos o contribuinte pessoa física deve ser equiparado à 

pessoa jurídica. 

No entanto, como há um regime jurídico próprio para tributação da renda da pessoa 

física que desenvolve atividade rural instituído (i) por lei específica146 e (ii) posterior a 

legislação147 que instituiu o artigo 150, §1°, II do Regulamento do Imposto Sobre a Renda 

(RIR), não há de se falar em equiparação do contribuinte produtor rural à pessoa jurídica.  

O que o ordenamento prevê, especificamente no enunciado prescritivo do artigo 971148 

do Código Civil Brasileiro, é a permissão para que o contribuinte opte, se quiser, pela 

equiparação à pessoa jurídica, realizando as formalidades legais, e a partir de então 

sujeitando-se ao imposto sobre a renda na atividade rural pessoa jurídica. Mas, reiteramos e 

ressaltamos que se trata de uma opção do contribuinte instituída pelo artigo 971 do Código 

Civil, em nada se confundindo com a norma prescrita pelo artigo 150, §1°, II do Regulamento 

do Imposto Sobre a Renda (RIR). 

Importante mencionar que alguns fiscos Estaduais, visando uniformizar o controle das 

emissões de notas fiscais do produtor rural, o documento que formaliza a venda e a circulação 

da produção vendida pelo produtor rural, impuseram a obrigação de que tais contribuintes, 

obrigatoriamente, fizessem o cadastro nacional de pessoa jurídica.149 

Essa exigência feita pelos fiscos estaduais, com o fim de utilizar a da numeração do 

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) para fins de controle da fiscalização, pode 

gerar grande confusão com o fisco federal, na hipótese de este interpretar que, por ter sido 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, aquele contribuinte, até então pessoa 

física e submetido ao regime do IRPF da atividade rural, teria optado pela tributação através 

do regime jurídico próprio da pessoa jurídica (IRPJ). 

                                                           
146 Em vigência, a Lei 8.023 de 1990 e outras editadas posteriormente.  

147 Referimos à Lei n° 4.506, de 1964, art. 41, §1°, alínea “b”. 

148 Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as 

formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao 

empresário sujeito a registro. 

149 É o caso do Estado de São Paulo, por exemplo, que exigiu que a pessoa física se inscreva no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), para que possa emitir nota fiscal do produtor rural, nos termos da Portaria 

CAT-117/10.  



101 

 

Nesses casos, se a intenção do contribuinte não for pela tributação por meio de 

equiparação à pessoa jurídica, é recomendável que o contribuinte registre expressamente nas 

notas fiscais emitidas, em algum campo apropriado, que não fez tal opção, sendo que a 

inscrição no CNPJ serviu tão somente para cumprir uma exigência instrumental do fisco 

estadual, evitando-se interpretações equivocadas por auditores do fisco federal.  

O critério pessoal da hipótese de incidência do IRPF da atividade rural, então, é assim 

conformado: i) sujeição ativa: União Federal; ii) sujeição passiva: pessoa física que 

desenvolve atividade considerada como rural e daí aufere renda, podendo ser (ii.i) residente 

no Brasil, que exerça a atividade rural em território brasileiro ou no exterior, e (ii.ii) não 

residente no Brasil, que desenvolva atividade rural no território Brasileiro. 

 

 

4.5 O CRITÉRIO QUANTITATIVO: RESULTADO REAL POSITIVO 

 

 

O critério quantitativo compõe-se por uma base de cálculo e uma(s) alíquota(s). 

Combinados, estes dois elementos determinam o valor da prestação pecuniária devida pelo 

contribuinte.  

Talvez o grande diferencial do IRPF da atividade rural resida nas regras relativas ao 

seu critério quantitativo, especialmente na forma de composição da sua base de cálculo, que 

difere e é mais benéfica ao contribuinte do que em outras atividades. Classificamos, para fins 

didáticos, observando as possibilidades criadas legalmente, a base de cálculo do IRPF na 

atividade rural em (i) real, que ora trataremos, (ii) presumida e (iii) arbitrada, que 

analisaremos adiante. 

Neste subcapítulo, analisaremos a base de cálculo real do IRPF da atividade rural, 

buscando, de forma analítica, descrever quais são os elementos a serem considerados em sua 

composição. Poderíamos questionar: se o critério material é auferir renda da atividade rural, a 

base de cálculo não deveria, necessária e simplesmente, avaliar a medida desse 

acontecimento? Pensamos que sim, mas o problema reside na dificuldade de se criar regras 

que possibilitem o isolamento apenas da renda (resultado positivo real), isolando-a dos 

demais elementos (rendimento, patrimônio etc.). 
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Como o desenvolvimento das atividades rurais têm suas peculiaridades, e a 

autorização constitucional foi para que a União tributasse apenas e tão somente a renda, o 

legislador ordinário criou regras específicas para este setor, especialmente com relação à 

forma de composição de sua base de cálculo, a fim de evitar que outras manifestações de 

riqueza, como o patrimônio, não fossem objeto deste tributo.  

O artigo 1º da Lei n. 8.023, de 1990, prescreveu que,  

Os resultados provenientes da atividade rural estarão sujeitos ao Imposto de Renda 

de conformidade com o disposto nesta lei. E, no artigo 4° da mesma Lei, o legislador 

definiu que resultado da atividade rural é a diferença entre os valores das receitas 

recebidas e as despesas pagas no ano-base. 

Daí que a primeira conclusão a que chegamos é que a base de cálculo real do IRPF da 

atividade rural representa o seu resultado, e que este consiste na diferença (positiva, pois do 

contrário não haverá renda, mas sim prejuízo) entre as receitas recebidas e as despesas pagas 

no ano-base. 

O termo despesas no regime jurídico tributário do IRPF em estudo ganha interessantes 

contornos, pois a Lei 8.023, de 1990, em seu artigo 4°, §2°, dispõe que os “investimentos são 

considerados despesas”, de modo que para se chegar ao resultado devem ser subtraídas não só 

as despesas de custeio como os investimentos da atividade rural. 

Além disso, o resultado negativo (prejuízo) de determinado ano-base da atividade rural 

poderá ser compensado com eventuais resultados positivos posteriores, sem limitação, para 

somente então se chegar à base de cálculo real do IRPF da atividade rural, o que se constitui 

em outra característica peculiar deste regime, que será objeto de análise pontual a seguir.  

Importante registrar que essa base de cálculo real que leva em consideração o 

resultado positivo da atividade rural é, basicamente, a mesma para todas as subclasses de 

sujeitos passivos do IRPF na atividade rural, aplicando-se tanto ao residente no Brasil, que 

aqui (artigo 1° da Lei n. 8.023, de 1990) ou no exterior (artigo 21 da Lei n. 9.250, de 1995) 

desenvolve atividade rural, como ao não residente (artigo 20 da Lei n. 9.250, de 1995) que no 

Brasil desenvolva atividade rural. 

Dizemos “basicamente” pois, não obstante a legislação disponha que a base de cálculo 

para todas as subclasses de sujeitos passivos do IRPF na atividade rural levará em conta o 

resultado positivo da atividade rural, existem algumas distinções específicas que podem 

influir na formação do resultado. Por exemplo, para o residente no Brasil, que explore 

atividade rural no exterior, a proibição de compensação de prejuízo obtido fora do Brasil com 
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resultado positivo no Brasil, bem como a possibilidade de existir um tratado firmado entre o 

Brasil e determinado país, vedando a bitributação da renda.  

E, na hipótese de inexistir tratado, eventual resultado positivo obtido no exterior 

deverá ser convertido em dólares dos Estados Unidos da América pelo seu valor fixado para o 

último dia do ano-calendário a que se refere o resultado, nos termos do artigo 21 da Lei 9.250, 

de 1995, para aqui também ser submetido à tributação da renda. 

Neste diapasão, interessa-nos, para compor a base de cálculo real do IRPF da atividade 

rural, aqui definida como o resultado positivo,150 qual o sentido e a extensão da significação 

dos termos que representam os elementos positivos e negativos que perfazem a sua 

composição, a saber:  

 

 

(+) receita bruta  

(-) despesas de custeio 

(-) investimentos 

(=) resultado da atividade rural 

(-) prejuízos de anos anteriores a serem compensados 

(=) resultado (que se positivo, será à base de cálculo do IRPF) 

 

 

Adiante, buscaremos analisar os contornos de cada um desses elementos positivos e 

negativos que conformam a base de cálculo real do IRPF na atividade rural.  

 

 

  

                                                           
150 Assim também entende Nelson Mallmann: “A base tributária da atividade rural é o resultado positivo, assim 

entendido o lucro, o ganho, apurado pela pessoa física, no ano-calendário” (MALLMANN, Nelson. 

Rendimentos da Atividade Rural – Imposto de Renda Pessoa Física – Formas de Tributação – Análise à luz da 

jurisprudência do conselho administrativo de recursos fiscais. In: NISHIOKA Alexandre Naoki et al. Imposto de 

renda pessoa física à luz da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Volume 2. São 

Paulo: MP Editora, 2014, p. 224). 
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4.5.1 Sobre o que é receita bruta da atividade rural 

 

 

O elemento positivo na composição da base de cálculo do IRPF da atividade rural 

compõe-se pelas receitas recebidas pelo contribuinte no desenvolvimento de atividade rural 

durante o ano-base, nos termos do artigo 4º da Lei n. 8.023, de 1990. Interessa-nos, então, 

saber qual a significação da expressão receitas recebidas.  

Como dissemos, não há, na legislação ordinária que trata do tema (Leis n. 8.023, de 1990, e 

Lei n. 9.250, de 1995), uma definição do conceito da expressão receitas recebidas. Todavia, 

numa interpretação contextual desses documentos normativos, podemos dizer que, se o 

critério material está em auferir renda da atividade rural, necessariamente o fator positivo 

denominado receita quer dizer sobre os valores recebidos pela venda dos bens oriundos da 

atividade rural desenvolvida. 

Ao dizermos bens oriundos da atividade rural pretendemos significar não apenas a produção 

da atividade rural desenvolvida, como também os bens utilizados nesta produção. Aliás, essa 

é a redação do §3º do artigo 4º da Lei 8.023, de 1990, que prescreveu que “na alienação de 

bens utilizados na produção, o valor da terra nua não constitui receita da atividade agrícola e 

será tributado de acordo com o disposto no art. 3°, combinado com os arts. 18 e 22 da Lei n° 

7.713, de 22 de dezembro de 1988”. Ora, esse dispositivo legal apenas e tão somente excluiu 

dos bens utilizados na produção o valor da terra nua.151 Nenhum outro. 

A correlação entre critério material e receitas é de extrema relevância, pois, de um 

lado serve como critério que regula quais receitas deverão ser consideradas na apuração do 

resultado da atividade rural, de outro, evita que aí sejam incluídas outras receitas, evitando-se 

que o contribuinte inclua rendimentos doutras atividades, submetendo-os indevidamente à 

tributação pelo regime em estudo caso em que, inclusive, pode ensejar a aplicação das 

penalidades cabíveis, sendo previsto no artigo 18 da Lei n. 8.023, de 1990 multa de cento e 

cinquenta por cento do valor da diferença do imposto devido. 

  

                                                           
151 O artigo 9º da Instrução normativa n. 83, de 2001, definiu que “considera-se terra nua o imóvel rural 

despojado das benfeitorias (construções, instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e temporárias, 

das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas”. 
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Preocupado com a inclusão de receitas de outras origens que não da atividade rural, 

neste regime favorecido o legislador dispôs no artigo 18, §1º da Lei n. 9.250, de 1995, o dever 

de o contribuinte comprovar a veracidade de tais receitas, por meio de documentação idônea 

que identifique o adquirente e o beneficiário, o valor e a data da operação, bem como de 

manter tais documentos enquanto não operada a decadência ou prescrição. 

Além disso, a expressão receitas recebidas também nos permite concluir que só 

deverão ser consideradas pelo contribuinte, ao fazer o autolançamento do tributo, as receitas 

(valores) efetivamente recebidas, sendo essa uma característica pontual do IRPF da atividade 

rural, não havendo, desse modo, que se falar em possibilidade de tributação da 

disponibilidade jurídica, mas tão somente a econômica.152 Isso é importante também para as 

hipóteses de venda a prazo, quando apenas deverá ser considerada a receita se e quando 

recebida. 

Diante da ausência de definição legal do conceito de receitas da atividade rural, a 

Instrução Normativa n. 83, de 2001, definiu em seu artigo 5º que a “receita bruta da atividade 

rural é constituída pelo montante das vendas dos produtos oriundos das atividades definidas 

no art. 2° exploradas pelo próprio vendedor”. 

Acertada, em parte,153 a nosso ver, tal definição, não obstante feita via veículo 

infralegal, pois a forma conotativa adotada no citado dispositivo usou elementos que vão de 

acordo com o conceito de receita da atividade rural. Ademais, entendemos que a receita da 

atividade rural deve advir de vendas de bens que conformam o patrimônio do produtor rural e 

que sejam ligados à atividade rural desenvolvida.  

  

                                                           
152 Neste sentido defendeu Nelson Mallmann: “Tanto a disponibilidade jurídica como a econômica pertencem a 

nosso ordenamento jurídico. A única diferença entre estes institutos é que a disponibilidade econômica requer, 

para sua configuração, o efetivo ingresso de moeda ou seu equivalente no patrimônio do contribuinte, ao passo 

que a disponibilidade jurídica exige apenas a instauração de relação jurídica capaz de levar o contribuinte a 

auferir renda. Desse modo, ambas as disponibilidades exigem a existência de acréscimo patrimonial em um dado 

lapso de tempo para que se possa falar na existência do fato gerador do imposto. O imposto de renda com origem 

na exploração de atividade rural requer, para a configuração de sua hipótese-tributária, que o contribuinte tenha 

auferido a disponibilidade econômica de renda, já que sujeito ao regime de caixa ( MALLMANN, Nelson. 

Rendimentos da Atividade Rural – Imposto de Renda Pessoa Física – Formas de Tributação – Análise à luz da 

jurisprudência do conselho administrativo de recursos fiscais. In: NISHIOKA Alexandre Naoki et al. Imposto de 

renda pessoa física à luz da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Volume 2. São 

Paulo: MP Editora, 2014, p. 250). 

153 Dizemos que o acerto da definição foi em parte, posto que considerou apenas os produtos oriundos da 

atividade rural, sendo que, como dissemos acima, além dos produtos, a Lei 8.023, de 1990, no §3° do artigo 4° 

abrangeu todos os bens utilizados na produção. 



106 

 

Esses bens, podem se tratar da (i) produção da atividade rural desenvolvida, como 

exemplifica o rendimento oriundo da venda de semoventes, grãos, frutas, etc. e (ii) de outros 

bens, que consistem no patrimônio adquirido pelo contribuinte, objeto de investimento dos 

rendimentos da produção e que, por isso, outrora fora deduzido da base de cálculo (pois, 

como veremos, o investimento é dedutível em sua integralidade), como é o caso de receita 

obtida com a venda de maquinário (trator), benfeitorias realizadas na terra nua, dentre outras, 

desde que haja vínculo com a atividade rural desenvolvida.  

Em que pese o acerto do caput, que primou pela via conotativa, nos §1º e §2º do artigo 

5º da Instrução Normativa n. 83, de 2001, ao contrário, se buscou fazer uma definição 

denotativa do que é receita bruta, incorrendo, daí em diante, em diversos equívocos. 

O §1º dispõe que a receita é computada sem a exclusão do ICMS (Imposto Sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), e do FUNRURAL (Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural). 

A regra, então, de acordo com a instrução normativa, é que os valores pagos por outros 

tributos (ICMS e FUNRURAL), que normalmente devem ser descritos nos documentos que 

formalizam a venda dos produtos da atividade rural a terceiros, como é o caso da nota fiscal 

do produtor rural, devem integrar a receita bruta.  

Entendemos que se o contribuinte do ICMS e do FUNRURAL, for o próprio produtor 

rural pessoa física que vende o seu produto e está recebendo o preço ajustado, no qual fora 

apenas destacado que o adquirente, na qualidade de responsável tributário, apenas reteve o 

valor de tais tributos, repassando-o diretamente aos fiscos competentes, de nenhuma 

relevância no resultado tributável terão tais receitas, pois, ao mesmo tempo que o contribuinte 

as lançar como receitas, também poderá lançá-las como despesa da atividade, sendo que os 

fatores positivo (receita) e o negativo (despesa) se anularão. 

Já, na hipótese em que o contribuinte de tais tributos (ICMS e FUNRURAL) for o 

adquirente dos produtos oriundos da atividade rural, e não o produtor rural pessoa física que 

lhe vende tais bens, acreditamos que não haverá de se falar em receita recebida. Ademais, o 

contribuinte nada recebeu, sendo estes valores devidos e pagos pelo contribuinte (adquirente). 

Do contrário, ter-se-ia a cobrança de tributo sobre tributo,154 não sobre receita.155 

                                                           
154 Como sustentou Leonardo Furtado Loubet: “Esse instrumento normativo secundário, com admitir que o 

imposto sobre a renda alcance auxílios, subvenções, subsídios, indenizações, permutas, dações em pagamento e 

integralizações de capital societário, ainda por cima estabeleceu como rendimento tributável do contribuinte os 

valores a serem pagos a título de ICMS e de “FUNRURAL”. O ICMS não é objeto deste trabalho, enquanto que 

o FUNRURAL será examinado adiante. O que interessa, porém, é que ambos são tributos. E porque são tributos 
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Seguindo, no §2º, a IN 83 de 2001, prescreveu, também denotativamente, supostas 

receitas da atividade rural, que a nosso ver são desvirtuadas do conceito prescrito pela lei 

ordinária. Dentre as inúmeras receitas citadas denotativamente pelo dispositivo, há previsão, 

por exemplo, de que são “receitas os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, 

subvenções, subsídios, Aquisições do Governo Federal (AGF) e as indenizações recebidas do 

Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro)”. 

Essas receitas, a nosso ver, fogem do conceito de receita da atividade rural, pois elas 

não advêm de tais atividades. E, não bastasse isso, seria ilógico e violaria o princípio da 

razoabilidade, a União Federal oferecer um subsídio com uma mão e com a outra retirar parte 

a título de tributo.  

A previsão de que as indenizações recebidas do Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária (Pro – Agro) constituem receita representa outra manifesta ilegalidade, haja 

vista que viola o próprio conceito de renda, que significa acréscimo patrimonial, sendo cediço 

que indenização apenas recompõe o patrimônio, não o acrescendo. 

Neste contexto, apenas constituirá receita da atividade rural os valores relativos às 

vendas de produtos oriundos da atividade desenvolvida pelo contribuinte e dos bens utilizados 

na produção, com exceção da venda da terra nua, que deverá ser submetida a outro regime 

jurídico tributário. No mais, em que pese a longa definição denotativa realizada pela fazenda 

pública federal via instrução normativa, tais fontes só serão consideradas receitas se se 

enquadrarem na definição legal. 

  

                                                                                                                                                                                     
não se pode admitir que sejam incluídos no conjunto de rendimentos tributáveis do contribuinte, porque isso 

significaria aceitar a incidência de tributo sobre tributo, em efeito cascata. Nada obstante essa seja uma discussão 

atual nos Tribunais brasileiros, havendo muita polêmica em torno do assunto, a verdade é que os debates se 

instalam no contexto da tributação das pessoas jurídicas, que estão inseridas no contexto de uma cadeia 

econômica. Isso não acontece com os contribuintes pessoas físicas, notadamente em relação ao imposto sobre a 

renda, de tal modo que não pode ser tolerada a intenção de inclusão de tributos no rol de rendimentos tributáveis, 

porque o ICMS e o “FUNRURAL” concorrem para decrescer a receita bruta, e não aumentá-la” (LOUBET, 

Leonardo Furtado. Tributação federal no agronegócio. Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia 

Universidade de Católica de São Paulo. São Paulo, 2009, p. 241-2). 

155 Esse, a nosso ver, foi o entendimento da Receita Federal, em solução de consulta: “IMPOSTO SOBRE A 

RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. ATIVIDADE RURAL. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS. 

Integra a receita bruta da atividade rural o valor do crédito do Imposto sobre operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS transferido ao adquirente da mercadoria, desde que o beneficiário não esteja obrigado ao pagamento do 

referido tributo. Fundamentação legal: art. 57 deste Regulamento; Lei n° 9.250/95, art. 9°; Decreto n° 45.490/00, 

art. 70, I, com a redação dada pelo Decreto n° 48.475/04, art. 1°, I (Solução de Consulta SRRF/8ª, Decisão n° 

263, de 2004” (PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Coord). Regulamento do imposto de renda anotado e 

comentado. 8. ed. São Paulo: MP Editora, 2014, p. 254). 
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Por fim, observamos que a receita é bruta, como diz o nome deste subcapítulo, tendo 

em vista que será submetida a uma série de deduções para se chegar ao resultado. Sobre essas 

despesas de custeio dedutíveis da receita bruta, trataremos a seguir. 

 

 

4.5.2 Sobre o que é despesa de custeio dedutível da receita bruta para apuração do resultado 

real da atividade rural 

 

 

O artigo 4º da Lei n. 8.023, de 1990, dispõe que o resultado (base de cálculo) será a 

diferença entre as receitas recebidas e as despesas pagas no ano-base. Assim, a composição 

da base de cálculo do IRPF da atividade rural tem como elemento negativo, que será subtraído 

de eventual receita ou simplesmente contabilizado como prejuízo do ano-base, as despesas de 

custeio.156 

Essa permissão para dedução de despesas de custeio, sem limitação de valor, é uma 

diferença na tributação da renda da pessoa física que desenvolve atividade rural, daquelas que 

desenvolvem outras atividades. Não há, na legislação ordinária que trata do tema (Leis n. 

8.023, de 1990, e Lei n. 9.250, de 1995), definição do conceito da expressão despesas de 

custeio. 

Não obstante a ausência de definição legal, entendemos que o conceito da expressão 

despesas de custeio significa toda e qualquer despesa despendida com o desenvolvimento da 

atividade rural pelo contribuinte. Ademais, a única limitação que visualizamos no texto legal 

está na necessidade de que a despesa tenha correlação com a atividade rural desenvolvida. 

Nada além disso. 

Até mesmo o requisito de que a despesa seja realizada no curso do ano-base, foi de 

certo modo relativizado pelo legislador, que criou técnica que permite que eventuais prejuízos 

apurados no ano-base, ou seja, na hipótese de as despesas serem maiores do que as receitas, a 

diferença denominada de prejuízo poderá ser compensada com eventuais resultados positivos 

em anos posteriores. Evidentemente, o legislador não permitiria essa compensação se sua 

intenção fosse a de limitar a dedutibilidade das despesas. 

                                                           
156 A expressão despesas de custeio foi usada pelo artigo 18 da Lei 9.250, de 1995, bem como pelo artigo 7° da 

Instrução Normativa n. 83, de 2001, sendo, para nós, a expressão “despesas de custeio” mais autoexplicativa do 

que apenas o termo “despesas”, pois ser de “custeio”, expressamente diz da necessidade de vinculação (custeio) 

das despesas com a atividade rural desenvolvida. Por isso, por questão didática, optamos por usar a expressão em 

vez de simplesmente o termo. 
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No patamar infralegal, o artigo 7º da Instrução Normativa n. 83, de 2001, definiu que 

se considera “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”. 

Não visualizamos, na definição elaborada pela administração pública, acertadamente 

de forma conotativa, nenhuma ilegalidade, pois considerou como despesa de custeio qualquer 

gasto necessário à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte pagadora, desde que 

relacionadas com a atividade rural desenvolvida. 

Desse modo, todas as despesas de custeio da atividade rural desenvolvida, como por 

exemplo, gastos com combustível, lubrificantes, folha de salários, arrendamento do imóvel 

rural, aluguel de maquinário, ferramentas, utensílios, defensivo agrícola, fertilizantes, rações 

animais, vacinas, medicamentos, tributos (ICMS, FUNRURAL e outras contribuições, por 

exemplo), que forem desembolsadas no curso do ano-base, conformarão o aspecto negativo 

da base de cálculo, podendo ser deduzidas de eventual receita bruta (auferidas no ano-base), 

ou simplesmente anotadas no livro-caixa como prejuízo do ano-base. 

Enquanto de um lado, o contribuinte que opta pela apuração do resultado real da 

atividade rural tem permissão para deduzir sem qualquer limitação as despesas de custeio 

relacionadas com a atividade desenvolvida; de outro, lhe é proibida a dedução de qualquer 

despesa que não se relacione com a atividade, sob pena de glosa e imposição de penalidade.157 

 

 

  

                                                           
157 Já decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF): “ATIVIDADE RURAL – GLOSA DE 

DESPESAS – Não podem ser considerados como custo da atividade rural os dispêndios dissociados da atividade 

nem despesas inexistentes e/ou cujos comprovantes não atendam às exigências legais”. CARF, Primeiro 

Conselho de Contribuintes, 4ª Câmara, Acórdão n. 104-20.711, Rel. Cons. Remis Almeida Estol, julgado em 19 

de maio de 2005. 
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4.5.3 Sobre o que é investimento dedutível da receita bruta para apuração do resultado real da 

atividade rural 

 

 

O artigo 4º, §2º da Lei n. 8.023, de 1990, prescreve que os “investimentos são 

considerados despesas no mês do efetivo pagamento”. Esse dispositivo legal equiparou os 

investimentos às despesas, com o fim de permitir a dedução daqueles sobre a receita bruta, 

para se chegar ao resultado real da atividade rural. Esse dispositivo legal instituiu uma 

ferramenta importante para os contribuintes, com o intuito manifesto158 de conceder uma 

tributação favorecida às pessoas físicas que desenvolvem atividade rural. 

Buscou o legislador, com a permissão de dedução dos investimentos da receita bruta, 

fazer que os produtores rurais reapliquem os rendimentos auferidos na própria atividade rural, 

buscando com isso estimular o crescimento e o desenvolvimento do setor agropecuário, 

imprescindível para o “equilíbrio econômico, à competitividade do comércio internacional e à 

elevação das condições de vida da população brasileira”, como se depreende da exposição de 

motivos da Medida Provisória n. 167, de 1990. 

De modo que o segundo aspecto negativo a ser considerado para apuração do 

resultado real da atividade rural, são os investimentos realizados pelo contribuinte no curso do 

ano-base. 

O artigo 6º da Lei n. 8.023, de 1990, definiu que,  

[...] considera-se investimento na atividade rural, para os propósitos do art. 4°, a 

aplicação de recursos financeiros, exceto a parcela que corresponder ao valor da 

terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção 

ou melhoria da produtividade agrícola. 

Com isso, ao contrário da receita bruta e da despesa de custeio, o legislador ordinário 

definiu, na forma conotativa, o conceito de investimento na atividade rural estabelecendo, 

como fator central, o critério de sua finalidade: os investimentos devem visar expandir a 

produção ou melhorar a produtividade. Assim, todo e qualquer investimento efetuado pelo 

contribuinte, que vise aumentar sua produção ou melhorar a produtividade, pode ser deduzido 

                                                           
158 É o que disse a então Ministra de Economia, Fazenda e Planejamento, Zélia Maria Cardoso de Mello, na 

exposição de motivos da Medida Provisória n. 167, de 15 de março de 1990, que ao depois veio a ser convertida 

na Lei 8.023, de 1990, até hoje em vigência, ao motivar que “8. Relativamente ao ônus tributário a proposta, 

caso aceita, permitirá ao agricultor reduzir substancialmente, ou mesmo isentar-se de pagamento de imposto de 

renda, desde que reaplique os lucros na própria atividade rural ou mantenha recursos à disposição do setor”.  
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da receita bruta, sendo que a única exceção feita pelo dispositivo legal está no preço pago pela 

compra de terra nua. 

Na esfera infralegal, a Instrução Normativa n. 83, de 2001, reiterou a definição legal 

citada no caput do artigo 8º, e em seus incisos, exemplificou na forma denotativa, alguns 

investimentos, podendo, portanto, serem deduzidos da receita bruta, como exemplificam 

“benfeitorias resultantes de construção, culturas permanentes, essências florestais, pastagens 

artificiais, aquisição de tratores, implementos e equipamentos, animais de trabalho, de 

produção e engorda, serviços técnicos especializados, insumos, estradas, etc.” 

A definição denotativa foi ampla, sendo que em vários casos há dúvida sobre se se 

trata de investimento, como considerou a administração fazendária ao editar a instrução 

normativa ou se na verdade tais gastos consistem em despesa da atividade. O leitor pode 

indagar: mas se tanto as despesas de custeio, como os investimentos, são dedutíveis da receita 

bruta, para se apurar o resultado real da atividade rural pouco importa se a fazenda confunde 

o que é despesa e investimento. 

De fato, enquanto a permissão para dedução de investimentos estiver em vigência, essa 

diferenciação não terá nenhuma relevância para apuração da base de cálculo (resultado real da 

atividade rural). Entretanto, a grande questão, a nosso ver, baseia-se sobre se os investimentos 

que o legislador ordinário permitiu a dedução das receitas brutas se tratam ou não de um 

benefício fiscal. 

Ademais, se for um benefício fiscal poderá ser revogado a qualquer momento pelo 

legislador ordinário, enquanto que, de outro lado, se se tratar de uma técnica necessária para 

apuração da renda nesse setor, por causa de suas peculiaridades, não poderá ser revogado, 

pouco importando o que constitui despesa de custeio e o que constitui investimento, pois 

todos os gastos serão dedutíveis, desde que correlacionados com a atividade rural 

desenvolvida. 

Daí que a definição efetiva do conceito de despesas de custeio e investimento, embora 

atualmente não tenha relevância, pode passar a ser interessante. Entendemos que a permissão 

de dedutibilidade dos investimentos da receita bruta pode ou não caracterizar um benefício 

fiscal, a depender da análise do caso concreto. Se o investimento consistir numa recomposição 

patrimonial (ou mera permutação patrimonial),159 não haverá renda, se tratando de uma 

                                                           
159 Importante as considerações de Ricardo Mariz de Oliveira, que embora não trate especificamente da questão 

debatida, mutatis mutandis, pode ser muito bem aproveitada: “Enfim, da distinção, entre permutação e mutação 

patrimonial, retenha-se o elemento essencial de que toda mutação decorre de um elemento absolutamente novo 

no patrimônio, geralmente derivado de um negócio jurídico, ao passo que a permutação deriva de atos internos 

da pessoa jurídica, ou de atos externos, com a participação de terceiros, em relação a ao menos um elemento já 
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técnica legal para evitar a tributação de outra manifestação de riqueza (patrimônio) que não 

renda.  

Exemplifica isso a hipótese de recomposição da quantidade de animais recriados e 

engordados, que a Instrução Normativa n. 83, de 2001 (artigo 8º, IV) entende se tratar de 

investimento, mas que a nosso ver se trata de despesa consistente na recomposição do 

patrimônio vendido. Outro exemplo é o caso de colheita de soja, em que a plantação deverá 

ser recomposta, exigindo investimentos que busquem esse fim, mas que na verdade se tratam 

de meras despesas necessárias para recompor a situação patrimonial anterior. 

Esses casos ilustram a peculiaridade do setor no qual o patrimônio é variante, sendo 

necessária uma técnica que evite a incidência do imposto sobre a renda no patrimônio. Nesses 

casos, os investimentos não se tratam de benefício fiscal, não podendo, portanto, ser revogada 

a permissão para sua dedutibilidade da receita bruta. 

Noutra quadra, há situações em que o investimento consiste em verdadeiro aumento 

patrimonial, caracterizando benefício fiscal, como é o caso da compra de um maquinário novo 

(artigo 8º, III da IN n. 83, de 2001) que antes não integrava o patrimônio do contribuinte. 

Assim, a análise sobre se o investimento se trata ou não de um benefício fiscal, dependerá do 

caso concreto, sendo equivocado o entendimento açodado de que se trata de um favor fiscal 

revogável em toda e qualquer hipótese. 

Atualmente, o fato consiste em que há permissão legal vigente para dedução dos 

investimentos realizados no ano base, e essa ferramenta possibilita que o contribuinte possa se 

organizar e planejar o reinvestimento da receita bruta auferida na própria atividade, podendo 

até mesmo zerar o resultado tributável. O único cuidado que este contribuinte deverá ter é o 

de realizar esse reinvestimento até o último dia do ano base, momento que cessará o direito de 

deduzir o investimento do resultado daquele ano. 

  

                                                                                                                                                                                     
componente do patrimônio, que se vê simplesmente trocado por outro, ou concernente a dois novos elementos no 

patrimônio, um ativo e um passivo, ou mesmo um ativo e outro ativo ou um passivo e outro passivo. (...). Tudo 

isto nos faz voltar ao aspecto, acima referido, de que muitos ingressos novos no patrimônio podem ser 

catalogados como receita, mas outros não têm tal natureza jurídica - daí–nem todo “plus jurídico” ser receita, ou, 

em outras palavras, toda receita é um acréscimo de direito ao patrimônio, mas nem todo acréscimo de direito é 

receita -, em virtude de que os autores costumam distinguir ingressos ou entradas, de um lado, e receitas, de 

outro, colocando aqueles como gênero e estas como espécie do gênero” (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 

Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 89). 
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De todo modo, consoante a legislação vigente, todos e quaisquer investimentos 

realizados pelo contribuinte no curso do ano-base, que visem expandir a produção ou 

melhorar a produtividade da atividade rural desenvolvida, são dedutíveis da receita bruta.  

 

 

4.5.4 A permissão para compensação de prejuízos (resultado negativo) com resultado real em 

anos posteriores  

 

 

Uma das características peculiares da atividade rural está em sua dependência de 

fatores não controláveis pelo homem, que a fragilizam, sendo possível que por causa de 

fatores externos, como exemplificam eventual seca (falta de chuvas), ataque de pragas ou 

doenças em plantações e até mesmo em rebanhos, haja prejuízos em determinados períodos 

da atividade. 

Ciente dessas peculiaridades,160 o legislador instituiu através do artigo 14161 da Lei n. 

8.023, de 1990, norma que permite ao contribuinte que opte pela apuração do resultado real 

da sua atividade a compensação integral de prejuízos (resultado negativo apurado em 

determinado ano-base) obtidos em anos anteriores com resultado positivo posterior.  

Reforçamos que somente os contribuintes que optarem pela apuração do resultado real 

têm assegurado o direito de compensação, pois a lei excluiu expressamente os optantes pelo 

resultado presumido e/ou arbitrado, no parágrafo único do artigo 16 da Lei n. 8.023, de 1990. 

Essa limitação do direito de compensação apenas aos contribuintes que optem pela 

apuração do resultado real, parece-nos uma decorrência lógica, pois quem opta pelo resultado 

presumido ou arbitrado não terá sequer possibilidade de apurar resultado negativo, já que 

sequer contabiliza os elementos negativos (despesas de custeio e investimentos), limitando-se 

a controlar o elemento positivo (receita bruta). 

  

                                                           
160 Importante transcrever o descrito no item 26 da exposição de motivos da Medida Provisória n. 167, de 1990, 

que ao depois foi convertida na Lei n. 8.023, de 1990: “26. No artigo 14 assegura-se que prejuízos da atividade 

possam ser compensados em anos-base posteriores, eliminando-se, tanto para a pessoa física como jurídica, o 

limite previsto na legislação em vigor, objetivando, desta forma, evitar que o setor seja onerado pela não 

compensação de perda havida em períodos continuadamente desfavoráveis e tenha sua capacidade de 

recuperação comprometida”.  

161 Art. 14. O prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa jurídica poderá ser compensado com o resultado 

positivo obtido nos anos-base posteriores. 
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No artigo 19 da Lei n. 9.250, de 1995, o legislador condicionou o direito à 

compensação à conservação e guarda do livro caixa e documentos fiscais que demonstrem a 

apuração do prejuízo a compensar, de modo que o contribuinte só poderá se desfazer dessa 

documentação após realizar a compensação, bem como mantê-la em sua guarda enquanto não 

operar a decadência ou prescrição (artigo 18, §1º da mesma Lei). Além disso, o legislador 

concedeu tratamento diferenciado para cada um dos sujeitos passivos do IRPF da atividade 

rural, ora permitindo a compensação de prejuízos, ora proibindo. 

Como vimos ao discorrer sobre o critério pessoal, são sujeitos passivos do IRPF da 

atividade rural as pessoas físicas que desenvolvem atividade considerada como rural, e daí 

auferem renda, podendo ser subclassificadas em: (i) residente no Brasil, que exerça a 

atividade rural em território brasileiro ou no exterior, e (ii) não residente no Brasil, que 

desenvolva atividade rural no território Brasileiro. 

No caso de contribuinte residente no Brasil que desenvolve atividade rural em 

território brasileiro, a única limitação reside em optar pela apuração do resultado real, como 

visto acima.  

Para o contribuinte residente no Brasil, que desenvolve atividade rural em território 

estrangeiro, o legislador proibiu “a compensação de resultado positivo obtido no exterior, com 

resultado negativo obtido no País”, nos termos do artigo 21 da Lei n. 9.250, de 1995, o que 

nos permite concluir que a hipótese reversa, ou seja, no caso de haver resultado positivo no 

Brasil e negativo no exterior, não há vedação para a compensação, sendo a mesma permitida.  

No entanto, embora não haja vedação legal para essa hipótese, a fazenda pública 

estipulou no parágrafo único do artigo 28 da Instrução Normativa n. 83, de 2001, que “é 

vedada a compensação de resultado positivo no exterior com resultado negativo obtido no 

Brasil, bem assim de resultado negativo no exterior com resultado positivo no Brasil”. 

Entendemos que na parte que extrapolou a limitação legal (“bem assim de resultado 

negativo no exterior com resultado positivo no Brasil”), a instrução normativa é 

manifestamente ilegal, dada a incompetência da administração pública de instituir vedações 

não incluídas na lei ordinária. 

Por derradeiro, o legislador também proibiu que o contribuinte não residente no Brasil, 

que desenvolve atividade rural no território Brasileiro, possa gozar do direito de 

compensação, excluindo-o no artigo 20, §1º da Lei n. 9.250, de 1995. 
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O direito de compensação de resultado negativo obtido em determinado ano-base, com 

resultado positivo em ano posterior, apresenta-se como um direito que deve ser assegurado a 

qualquer contribuinte que desenvolva atividade rural no território brasileiro, seja ele residente 

ou não, sendo desarrazoada a vedação instituída pelo legislador, o que a nosso ver é um fator 

que cria obstáculo ao investimento de capital estrangeiro no país. 

Nestes termos, o legislador limitou a concessão do direito de compensar prejuízos 

(resultado negativo) anteriores com resultado positivo posterior apenas para os contribuintes 

residentes no Brasil que aqui desenvolvem suas atividades e que optem pela apuração da base 

de cálculo real. 

  

 

4.6 O CRITÉRIO QUANTITATIVO: RESULTADO POSITIVO PRESUMIDO 

 

 

O legislador ordinário prescreveu no artigo 5º da Lei n. 8.023, de 1990 que “a opção 

do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o resultado da atividade 

rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta no ano-base”. 

Dentre os possíveis sujeitos passivos do IRPF da atividade rural, apenas o não 

residente que desenvolve atividade rural no território Brasileiro foi excluído pelo legislador 

do direito de optar pela base de cálculo (resultado) presumida (artigo 20, §1º da Lei n. 9.250, 

de 1995), o que mostra mais uma vez um desestímulo desnecessário e reprovável, a nosso ver, 

ao ingresso de capital estrangeiro no país.  

Assim, com exceção do não residente, o residente no Brasil poderá optar pela base de 

cálculo presumida de vinte por cento da receita bruta, quando desenvolver atividade rural no 

Brasil ou no exterior.  

A justificativa política desse dispositivo, segundo a exposição de motivos da Medida 

Provisória n. 167, de 1990, que ao depois foi convertida na Lei n. 8.023, de 1990, foi que “no 

artigo 5º limita-se o resultado tributável da atividade rural a 20% da receita bruta, com o 

intuito de permitir a redução de controles, sem prejuízo da arrecadação, e incentivar a 

produtividade”.  

Com isso, por razões de simplificação fiscal, buscando diminuir os controles 

fazendários sobre os contribuintes, o legislador instituiu norma prescrevendo que, à opção do 

contribuinte, o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da 

receita bruta no ano-base. 
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Importante ressaltar que a simplificação que o legislador tentou alcançar com o 

dispositivo, não consistiu em criar facilidades para o contribuinte, que é o sujeito responsável 

pelo autolançamento do imposto sobre a renda, mas sim o de facilitar a fiscalização pela 

fazenda pública, acreditando que criando um limite a seu ver razoável para a formação da 

base de cálculo a tributação seria mais eficaz, pois diminuiria a sonegação pelos contribuintes 

e a necessidade de fiscalizar pelo fisco. 

Tanto que o contribuinte, para optar por este regime de apuração da base de cálculo 

presumida, continuará com o dever instrumental de contabilizar sua receita bruta, pois esse 

elemento mostra-se a base para aplicação do percentual de vinte por cento, chegando-se ao 

resultado presumido. Assim, a receita bruta deve ser controlada pelos meios adequados 

(livro-caixa), e comprovada por documentos idôneos (artigo 18, §1º da Lei 9.250, de 1995). 

Do contrário, não há sequer condições de apuração do resultado presumido. 

No entanto, acreditamos que essa norma pode, a depender da situação concreta do 

contribuinte, constituir verdadeiro benefício fiscal, pois se o seu resultado real (receita bruta - 

despesas de custeio - investimentos) for maior do que vinte por cento da receita bruta, o 

contribuinte terá a opção de optar pelo resultado presumido, caracterizando diminuição da 

base de cálculo real. 

Neste contexto, a base de cálculo presumida do IRPF da atividade rural em vinte por 

cento da receita bruta se trata de um limite do resultado tributável, sendo que o contribuinte 

poderá, no curso do ano, fazer os registros no livro-caixa buscando apurar o resultado real, 

mas, se ao final do ano-base o resultado real ultrapassar vinte por cento da receita bruta, terá 

a opção do resultado presumido.  

Não há, nesse caso, qualquer norma que obrigue o contribuinte a fazer a opção pelo 

regime presumido ou real antes ou durante o curso do ano-base, como ocorre com as pessoas 

jurídicas, para as quais há multa na hipótese de mudança de regime durante o curso do 

período. Pelo contrário, no caso do IRPF da atividade rural, a redação do artigo 5º da Lei n. 

8.023, de 1990, é expressa ao prescrever que se trata de uma limitação para a base de cálculo. 

Como na apuração do resultado real os investimentos são integralmente dedutíveis da 

receita bruta, a princípio, nas atividades rurais que permitirem organização e planejamento 

pelo contribuinte, com o reinvestimento da receita bruta durante o ano-base, está será a 

melhor opção pelo contribuinte, que poderá, por meio da válvula do reinvestimento, até 

mesmo zerar a base de cálculo. 
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Todavia, muitas vezes, o contribuinte simplesmente não pode fazer o reinvestimento 

durante o ano-base, em razão de peculiaridades de sua atividade, como é o caso, por exemplo, 

da atividade de agricultura, na qual há períodos certos para a plantação que impedem a 

reaplicação da receita bruta em qualquer momento, para simplesmente atender à norma que 

estipula que o investimento deve ser feito durante o ano-base. 

Nessas situações, evidentemente, a opção pelo resultado presumido cumpre missão 

importante, pois evita, ou ao menos diminui, o impacto de uma tributação da renda que 

acabará afetando o patrimônio do contribuinte, em virtude de especificidades de sua atividade, 

que impediram a reaplicação da receita bruta antes do fim do ano-base.162 

Nesse diapasão, registramos que uma consequência da opção pela apuração do 

resultado presumido apresenta-se na perda do direito à compensação do total dos prejuízos ou 

excessos de redução por investimento em anos-base anteriores ao da opção, nos termos do 

artigo 16, parágrafo único, da Lei n. 8.023, de 1990. 

Resumindo o que dissemos neste tópico, o contribuinte residente no Brasil que 

desenvolver atividade rural aqui ou no exterior, terá a opção da base de cálculo presumida de 

vinte por cento da receita bruta, devendo para tanto contabilizar no livro-caixa suas receitas, 

mas, ao fazer tal opção, perderá o direito de compensar eventuais prejuízos anteriores. 

 

 

4.7 O CRITÉRIO QUANTITATIVO: RESULTADO POSITIVO ARBITRADO  

 

 

O artigo 5º, parágrafo único, da Lei n. 8.023 de 1990, dispõe que a falta de 

escrituração pelo contribuinte em livro-caixa, implicará arbitramento do resultado à razão de 

vinte por cento da receita bruta no ano-base. Essa é a base de cálculo (resultado) arbitrada do 

IRPF da atividade rural, que deve ser utilizada pela fazenda pública federal para lançar, de 

forma substitutiva, o crédito tributário, arbitrando o resultado da atividade rural quando os 

contribuintes não realizarem ou omitirem receitas na escrituração em livro-caixa. 

  

                                                           
162 Como dissemos acima, nem sempre a permissão para deduzir o investimento se tratará de um benefício fiscal. 

Muitas vezes essa técnica serve apenas para evitar a tributação do patrimônio, dado que na atividade rural há 

uma constante variação patrimonial, onde os bens vendidos são substituídos por outros para que seja possível a 

continuidade da produção. 
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O arbitramento não se trata de sanção, mas sim de uma forma de apuração do valor do 

tributo, na qual o fisco faz o lançamento substitutivo (artigo 149 do Código Tributário 

Nacional) em virtude da omissão do contribuinte que não fez a escrituração em livro-caixa ou, 

não obstante tenha escriturado, ocultou parte da receita. 

Por opção legislativa, o resultado arbitrado equivalerá ao resultado presumido. 

Ambos, como vimos, equivalem a vinte por cento da receita bruta do ano-base da atividade 

rural desenvolvida pelo contribuinte. 

Entretanto, o resultado presumido se manifesta por opção do contribuinte, que lança 

no livro-caixa ao menos sua receita bruta do ano-base para aplicação da porcentagem de vinte 

por cento. Já o resultado arbitrado não resulta da opção do contribuinte, mas sim por sua 

omissão, que implica no lançamento substitutivo pelo Fisco arbitrando-o no equivalente a 

vinte por cento sobre os rendimentos descobertos. 

Como o arbitramento decorre de omissão do contribuinte, que deixou de escriturar ou 

o fez de modo incompleto, omitindo rendimentos, o arbitramento sempre virá acompanhado 

da aplicação de sanções, pelo não cumprimento dos deveres instrumentais (obrigações 

acessórias) e do não recolhimento pontual do tributo, onerando o contribuinte com a 

imposição de elevadas multas que podem ultrapassar o próprio montante do tributo devido.  

Nessa esteira, importante observar que até mesmo na hipótese de arbitramento o fisco 

deverá levar em consideração a receita bruta auferida no ano-base pelo contribuinte para, 

sobre essa referência, aplicar o percentual de vinte por cento, encontrando, então, o resultado 

arbitrado. 

Aí reside um ponto interessante: a opção do legislador de que o resultado arbitrado 

equivalerá a vinte por cento da receita bruta, se equiparando ao resultado presumido, não 

onera demasiadamente o contribuinte, como seria se a opção legislativa tivesse sido a de 

equiparar o resultado arbitrado ao resultado real, hipótese em que a autoridade fiscal levaria 

em consideração a receita bruta e deduziria apenas eventuais despesas comprovadas por 

documentos idôneos apresentados durante o procedimento fiscal instaurado, sendo que neste 

caso o resultado arbitrado poderia atingir patamar mais elevado do que vinte por cento da 

receita bruta. 

No entanto, de acordo com a norma em vigor, o contribuinte pessoa física que não 

escriturar ou ocultar rendimentos, se comprovar que os seus rendimentos advêm de atividade 

rural, terá o resultado arbitrado em vinte por cento da receita bruta descoberta pelo fisco.  
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Anotamos que dos sujeitos passivos do IRPF da atividade rural, o legislador excluiu da 

possibilidade de arbitramento da base de cálculo em vinte por cento da receita bruta apenas o 

residente no exterior que no Brasil desenvolve atividade rural (art. 20, §1º da Lei n. 9.250, de 

1995). 

Por fim, tal como no caso do resultado presumido, no resultado arbitrado, o 

contribuinte perderá o direito de compensar eventuais prejuízos passados, com resultados 

positivos futuros (art. 16, parágrafo único, da Lei n. 8.023 de 1990). 

 

 

4.8 O PROBLEMA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO E O 

ARBITRAMENTO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL 

 

 

Como vimos, o resultado arbitrado é apurado mediante aplicação do percentual de 

vinte por cento sobre a receita bruta descoberta pelo fisco, em virtude da omissão do 

contribuinte. De modo que, ao mesmo tempo em que o fisco possui o direito subjetivo de 

arbitrar o resultado da atividade rural na forma prescrita pelo artigo 5º, parágrafo único, da 

Lei n. 8.023, de 1990, o contribuinte também possui o direito subjetivo de ser tributado sob 

esse regime, que, como vimos, é mais vantajoso ao contribuinte, por considerar como base de 

cálculo do imposto sobre a renda apenas vinte por cento do rendimento. 

Esse ponto é de extrema relevância, pois, nas hipóteses de omissão de rendimentos 

pelo contribuinte que desenvolve atividade rural, o fisco é quem descobrirá a omissão e 

arbitrará o resultado da atividade rural, constituindo o crédito tributário, com a imposição das 

penalidades cabíveis. Há, portanto, importante relação entre a tributação dos acréscimos 

patrimoniais (rendimentos) a descoberto, regulamentada pelo artigo 55, XIII163 do 

Regulamento do Imposto Sobre a Renda, e do resultado arbitrado da atividade rural. 

  

                                                           
163 Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, §4°, e Lei n° 

9.430 de 1996, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):  

XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando 

esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na 

fonte ou objeto de tributação definitiva; 



120 

 

Em pesquisa que fizemos no sítio do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 

considerando julgamentos no período de 2014 até meados de 2015, com as palavras “imposto 

sobre a renda atividade rural”, nada mais, nada menos, do que quarenta e cinco acórdãos164 

foram encontrados num universo de sessenta, que versam sobre arbitramento do resultado da 

atividade rural em virtude de o fisco ter descoberto rendimentos em tese omitidos pelo 

contribuinte. 

Observamos no conteúdo desses acórdãos que a discussão central, como se poderia 

                                                           
164 Eis a relação dos quarenta e cinco acórdãos referentes a matéria citada que encontramos no sítio do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (http://idg.carf.fazenda.gov.br): 1) Acórdão nº 2801003.776, 1ª Turma 

Especial, Rel. Marcelo Vasconcelos de Almeida, j. em 4/11/2014; 2) Acórdão nº 2102003.128, 1ª Câmara, 2ª 

Turma Ordinária, Rel. Alice Grecchi, j. em 7/10/2014; 3) Acórdão nº 2201002.474, 2ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária, Rel. Eduardo Tadeu Farah, j. em 12/08/2014; 4) Acórdão nº 2201002.595, 2ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária, Rel. Eduardo Tadeu Farah, j. em 5/11/2014; 5) Acórdão nº 2102003.099, 1ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária, Rel. Alice Grecchi, j. em 9/11/2014; 6) Acórdão nº 1101001.151, 1ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, Rel. 

Edeli Pereira Bessa, j. em 30/07/2014; 7) Acórdão nº 2102003.033, 1ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Alice 

Grecchi, j. em 17/07/2014; 8) Acórdão nº 2202002.786, 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Antonio Lopo 

Martinez, j. em 9/09/2014; 9) Acórdão nº 2102003.104, 1ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Alice Grecchi, j. 

em 10/09/2014; 10) Acórdão nº 2202002.773, 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Antonio Lopo Martinez, j. 

em 9/09/2014; 11) Acórdão nº 2802003.220, 2ª Turma Especial, Rel. Jaci de Assis Junior, j. em 4/11/2014; 12) 

Acórdão nº 2202002.845, 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Dayse Fernandes Leite, j. em 4/11/2014; 13) 

Acórdão nº 9202003.554, 2ª Turma, Rel. Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, j. em 28/01/2015; 14) 

Acórdão nº 2202002.746, 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Antonio Lopo Martinez, j. em 13/08/2014; 15) 

Acórdão nº 2201002.620, 2ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, Rel. Eduardo Tadeu Farah, j. em 3/12/2014; 16) 

Acórdão nº 2202002.781, 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Antonio Lopo Martinez, j. em 9/09/2014; 17) 

Acórdão nº 2101002.683, 1ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, Rel. Eduardo de Souza Leão, j. em 21/01/2015; 18) 

Acórdão nº 2102003.100, 1ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Alice Grecchi, j. em 9/09/2014; 19) Acórdão nº 

2801003.645, 1ª Turma Especial, Rel. Marcelo Vasconcelos de Almeida, j. em 12/08/2014; 20) Acórdão nº 

2801003.926, 1ª Turma Especial, Rel. Marcio Henrique Sales Parada, j. em 20/01/2015; 21) Acórdão nº 

2102003.068, 1ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Alice Grecchi, j. em 13/08/2014; 22) Acórdão nº 

2101002.694, 1ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, Rel. Eduardo de Souza Leão, j. em 10/02/2015; 23) Acórdão nº 

2801003.869, 1ª Turma Especial, Rel. Tânia Mara Paschoalin, j. em 2/12/2014; 24) Acórdão nº 2202002.657, 2ª 

Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Antonio Lopo Martinez, j. em 13/05/2014; 25) Acórdão nº 2202002.943, 2ª 

Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Antonio Lopo Martinez, j. em 20/01/2015; 26) Acórdão nº 2201002.449, 2ª 

Câmara, 1ª Turma Ordinária, Rel. Francisco Marconi de Oliveira, j. em 17/07/2014; 27) Acórdão nº 

2202002.927, 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Pedro Anan Junior, j. em 3/12/2014; 28) Acórdão nº 

2101002.741, 1ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, Rel. Daniel Pereira Artuzo, j. em 12/03/2015; 29) Acórdão nº 

2802002.849, 2ª Turma Especial, German Alejandro San Martín Fernández, j. em 15/04/2014; 30) Acórdão nº 

2201002.668, 2ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, Rel. Eduardo Tadeu Farah, j. em 11/02/2015; 31) Acórdão nº 

2802002.841, 2ª Turma Especial, Rel. German Alejandro San Martín Fernández, j. em 15/04/2014; 32) Acórdão 

nº 2801003.751, 1ª Turma Especial, Rel. Marcio Henrique Sales Parada, j. em 8/10/2014; 33) Acórdão nº 

2202002.741, 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Antonio Lopo Martinez, j. em 12/08/2014; 34) Acórdão nº 

2202002.857,2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Fabio Brun Goldschmidt, j. em 4/11/2014; 35) Acórdão nº 

2801003.870, 1ª Turma Especial, Rel. Tânia Mara Paschoalin, j. em 2/12/2014; 36) Acórdão nº 2202002.656, 2ª 

Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Antonio Lopo Martinez, j. em 13/05/2014; 37) Acórdão nº 2102003.134, 1ª 

Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Alice Grecchi, j. em 8/10/2014; 38) Acórdão nº 2202002.777, 2ª Câmara, 2ª 

Turma Ordinária, Rel. Antonio Lopo Martinez, j. em 9/09/2014; 39) Acórdão nº 2202002.745, 2ª Câmara, 2ª 

Turma Ordinária, Rel. Antonio Lopo Martinez, j. em 13/08/2014; 40) Acórdão nº 2201002.612, 2ª Câmara, 1ª 

Turma Ordinária, Rel. Eduardo Tadeu Farah, j. em 2/12/2014; 41) Acórdão nº 2801003.891, 1ª Turma Especial, 

Rel. José Valdemir da Silva, j. em 3/12/2014; 42) Acórdão nº 2102003.031, 1ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. 

Núbia Matos Moura, j. em 17/07/2014; 43) Acórdão nº 2801003.851, 1ª Turma Especial, Rel. Tânia Mara 

Paschoalin, j. em 2/12/2014; 44) Acórdão nº 2202002.788, 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Antonio Lopo 

Martinez, j. em 9/09/2014; 45) Acórdão nº 2102003.050, 1ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Rel. Carlos André 

Rodrigues Pereira Lima, j. em 12/08/2014. 
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esperar, consistiu na prova sobre a origem do rendimento descoberto: se a origem era ou não 

de atividade considerada como rural, devendo (ou não) o rendimento ser submetido à 

tributação no regime favorecido em análise. 

Acreditamos que, nas hipóteses nas quais o fisco, ao descobrir o rendimento omitido, 

já tiver ciência de sua origem em atividade rural, deverá constituir o crédito tributário de 

acordo com o regime do IRPF da atividade rural, arbitrando o resultado em vinte por cento do 

montante descoberto.165 

Isso ocorre quando a própria forma da descoberta implicará na ciência pelo fisco de 

que o rendimento omitido tem origem em atividade rural, como exemplificam a utilização de 

informações do fisco estadual, a respeito das movimentações dos produtos rurais vendidos 

pelo contribuinte no ano-base, e das informações prestadas ao próprio fisco federal pelo 

adquirente dos produtos rurais vendidos pelo contribuinte. 

Todavia, há casos em que o fisco descobre rendimentos omitidos pelo contribuinte, 

mas não tem qualquer informação sobre sua origem, hipótese em que constitui o crédito 

tributário com base na totalidade do montante descoberto (e não em vinte por cento de seu 

valor), aumentando substancialmente o tributo a ser recolhido.  

Isso ocorre como muita frequência atualmente, após o artigo 6º166 da Lei 

complementar n. 105, de 2001, que “dispõe sobre o sigilo das operações de instituições 

financeiras e dá outras providências”, ter permitido que as autoridades fiscais requisitem 

movimentações financeiras às instituições financeiras, quando houver procedimento 

administrativo instaurado, sem necessidade de autorização judicial. 

  

                                                           
165 Já decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: “IRPF - ATIVIDADE RURAL - 

INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO DIVERSA. Verificando-se que a autuação fiscal decorre da omissão 

de rendimentos provenientes da atividade rural, prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.023/90 e no art. 

18, § 2º, da Lei nº 9.250/95, não se deve confundi-la com a tributação referente ao acréscimo patrimonial a 

descoberto, na forma do art. 3º, § 1º, da Lei n° 7.713/88, ou ainda com a omissão de rendimentos caracterizada 

por depósitos bancários de origem não comprovada art. 42, § 3º, da Lei nº 9.430/96. ATIVIDADE RURAL - 

ESCRITURAÇÃO EXIGIDA - LIVRO CAIXA - ARBITRAMENTO 20%. Deve o contribuinte escriturar em 

Livro Caixa o resultado de sua atividade rural, sob pena de arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da 

receita bruta do ano calendário, conforme art. 60 do RIR/99. Assim, se o contribuinte for intimado a apresentar o 

Livro Caixa, e não cumprir a exigência, é cabível o arbitramento realizado com base no parágrafo 2º do artigo 

18, da Lei nº 9.250, de 1995”. CARF, 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, Acórdão n. 2202-002.746, Rel. Cons. 

Rafael Pandolfo, julgado em 13 de agosto de 2014. 

166 Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os 

referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou 

procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 

competente. 
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Não obstante ser duvidosa a constitucionalidade desse dispositivo, que é objeto de 

análise pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 601.314, recebido com 

repercussão geral, o fato é que atualmente o fisco federal o utiliza, com grande frequência, 

requisitando as movimentações financeiras do contribuinte que supostamente omitiu 

rendimentos. 

O grande problema atual consiste em que o artigo 42167 da Lei n. 9.430, de 1996, 

instituiu presunção legal de que os valores movimentados na conta bancária do contribuinte 

caracterizam-se receita, devendo o contribuinte fazer prova da origem dos valores. Daí que, 

baseado nessa presunção legal, encontrando divergência entre os rendimentos que 

determinado contribuinte declarou e os valores movimentados em suas contas bancárias e 

aplicações, o fisco tem o poder de notificá-lo para que comprove “mediante documentação 

hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações”. 

As dificuldades para o contribuinte fazer tal prova são visíveis, pois normalmente o 

procedimento fiscal é instaurado anos depois, sendo natural que o contribuinte pessoa física 

não mais possua documentos para explicar, satisfatoriamente, a origem da sua movimentação. 

Neste sentido, a presunção legal opera de modo a inverter o ônus da prova, bastando ao fisco 

presumir tratarem-se de rendimentos a totalidade dos rendimentos movimentados na conta 

bancária do contribuinte e cabendo a esse fazer prova no sentido contrário. 

Nestes casos, o contribuinte autuado que pretender afastar a presunção legal de que os 

valores descobertos se referem a rendimentos omitidos, deverá explicar, 

individualizadamente,168 a origem de cada uma das operações que redundaram em crédito em 

sua conta bancária, esclarecendo por prova documental as razões pelas quais entende que os 

valores não devem ser levados à tributação, como seria o caso na hipótese de se tratar de 

patrimônio anterior que não consistiria em aumento patrimonial, movimentação de 

titularidade de terceiros, empréstimos bancários etc. 

Na hipótese em que o contribuinte de fato houver omitido rendimentos, inexistindo 

explicações por não ter considerado os valores movimentados em suas contas bancárias em 

sua declaração de ajuste anual, poderá o mesmo fazer prova de que a origem dos rendimentos 

é de atividade rural, devendo, por isso, ser tributada pelo regime especial em análise. 

  

                                                           
167 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de 

depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física 

ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos 

recursos utilizados nessas operações. 

168 Art. 42, §3º da Lei n. 9.430, de 1996. 
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Há, nesses casos, julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no 

sentido de que o contribuinte pessoa física que sempre e unicamente tiver desenvolvido 

atividade rural, sendo essa sua fonte de renda, a presunção de que os valores movimentados se 

originaram neste tipo de atividade, devendo ser submetidos ao regime próprio do IRPF da 

atividade rural.169 

Na hipótese de o contribuinte desenvolver, além de atividade rural, outras atividades, 

deverá fazer prova individualizada de cada um dos rendimentos movimentados em sua conta 

bancária, comprovando quais se originaram de atividade rural e quais não, sob pena de o fisco 

considerar todos como não se o fossem e arbitrar a base de cálculo em cem por cento dos 

rendimentos descobertos. 

 

 

4.9 A FUNÇÃO DO LIVRO-CAIXA NA APURAÇÃO DO RESULTADO DA 

ATIVIDADE RURAL 

 

 

Observou Paulo de Barros Carvalho170 que “não se dará a incidência se não houver um 

ser humano fazendo a subsunção e promovendo a implicação que o preceito normativo 

determina”. Daí que as normas jurídicas não incidem automaticamente, mas são incididas por 

um ato do ser humano, a quem a própria lei atribui a competência para aplicar a norma 

jurídica geral e abstrata, constituindo a norma jurídica individual e concreta. 

No regime tributário do IRPF da atividade rural não é diferente, sendo que o legislador 

prescreveu que a apuração do resultado deve ser feita pelo próprio contribuinte, mediante 

escrituração em livro-caixa de suas receitas, despesas de custeio, investimento e demais 

valores que integram a atividade (artigo 18171 da Lei n. 9.250, de 1995). Assim, o contribuinte 

                                                           
169 Neste sentido julgou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: “IRPF. OMISSÃO DE 

RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRODUTOR RURAL. EXCLUSIVA ATIVIDADE RURAL. 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL/ESPECÍFICO. Os contribuintes que, comprovadamente, exercem 

exclusivamente atividades rurais, estão submetidos à regime de tributação especial/específico, contemplado pela 

Lei nº 8.023/1990, impondo a compatibilização desta norma com o disposto no artigo 42 da Lei nº 9.430, a 

propósito da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não 

comprovada, limitando-se, assim, a base de cálculo a 20% (vinte por cento) da omissão apurada, nos precisos 

termos do artigo 5o da lei especifica retromencionada. Recurso especial negado”. CARF, Câmara Superior de 

Recursos Fiscais, 2ª Turma, Acórdão n. 9202-003.554, Rel. Cons. Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, 

julgado em 28 de janeiro de 2015. 

170 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: 9. ed. 

Saraiva, 2012, p. 33. 

171 Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a partir do ano-calendário 
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tem o dever instrumental172 de escriturar os elementos que conformarão o resultado de sua 

atividade rural, através do chamado livro-caixa.  

A apuração do resultado da atividade rural pode se dar por três vias, como vimos 

acima, sendo possível a apuração do resultado real, presumido e arbitrado. O resultado real é 

encontrado pela subtração das despesas de custeio e os investimentos da receita bruta. O 

resultado presumido é calculado aplicando-se vinte por cento sobre a receita bruta do ano-

base; no resultado arbitrado aplica-se vinte por cento sobre a receita bruta descoberta pelo 

fisco. 

A obrigatoriedade do livro-caixa da atividade rural foi imposta pelo legislador para 

todos os contribuintes, com exceção daqueles que aufiram até o valor de R$ 56.000,00 

(cinquenta e seis mil reais) no ano-base, que terão a faculdade de apurar o resultado mediante 

prova documental.173 

Assim, excluída a hipótese acima mencionada, todos os contribuintes pessoa física do 

IRPF da atividade rural, sem exceção,174 devem realizar a escrituração do livro-caixa até a 

data em que tiverem de prestar declaração anual de rendimentos, normalmente até o último 

dia útil do mês de abril do ano calendário subsequente.175 

Considerando que a receita bruta é elemento a ser considerado para a apuração do 

resultado, importando tanto para o resultado real quanto para o presumido, não há como se 

dispensar o livro-caixa, como forma de possibilitar um controle da administração fazendária, 

a respeito da conformação do resultado pelo contribuinte. 

Com relação ao resultado arbitrado, como ele decorre da omissão do contribuinte em 

autolançar e recolher o tributo, este contribuinte poderá ou não ter cumprido o dever de 

escriturar em livro-caixa, tendo em vista que a ocultação de receita poderá ter sido parcial ou 

integral.  

  

                                                                                                                                                                                     
de 1996, 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. 

172 Alguns chamam de obrigações acessórias. Preferimos a denominação deveres instrumentais utilizada por 

Paulo de Barros Carvalho. 

173 Art. 18, §3º da Lei 9.250, de 1995. 

174 Todos os possíveis sujeitos passivos do IRPF da atividade rural, tanto o residente no Brasil que aqui ou no 

exterior desenvolva atividade rural, como o não residente que em território Brasileiro desenvolva atividade rural, 

devem realizar a escrituração em livro-caixa. 

175 Art. 7º da Lei 9.250, de 1995.  



125 

 

Podemos dizer que o descumprimento do dever instrumental consistente na 

escrituração em livro-caixa necessariamente importará no arbitramento pelo fisco do resultado 

da atividade,176 sendo que o lançamento do tributo, nestes casos, virá acumulado com a 

aplicação de multa pelo não cumprimento deste dever e pela impontualidade do pagamento. 

Importante ressaltar que o contribuinte deverá comprovar a veracidade dos 

lançamentos que realizar no livro-caixa mediante documentação idônea, arquivando estes 

documentos até ulterior decadência ou prescrição do tributo.177 

O dever de o contribuinte arquivar a documentação referente aos elementos 

considerados na apuração do resultado é de extrema relevância, pois, na hipótese de não 

serem arquivados durante o prazo estipulado legalmente, o fisco poderá, por exemplo, 

desconsiderar todas as despesas e os investimentos deduzidos da receita bruta (sem 

documentação comprobatória), bem como determinar a quebra do sigilo bancário do 

contribuinte, para conferência pelo fisco se há rendimento a descoberto, lavrando, se for o 

caso, lançamento substitutivo visando cobrar diferença de tributo. 

Outra consequência da ausência de arquivo da documentação pelo contribuinte está na 

perda do direito de compensar os prejuízos anteriores, nos termos do artigo 19, parágrafo 

único, da Lei n. 9.250, de 1995. De modo que até mesmo para o contribuinte cujo resultado 

foi negativo torna-se imprescindível a escrituração em livro-caixa, pois este, juntamente com 

sua documentação, será o documento a legitimar eventual compensação com resultado 

positivo futuro. 

Atualmente, a escrituração em livro-caixa pode ser feita tanto manualmente quanto de 

forma eletrônica, sendo que a Receita Federal do Brasil disponibiliza, gratuitamente, aos 

contribuintes, um livro eletrônico de fácil utilização que pode ser baixado no seu sítio. Além 

disso, esse livro eletrônico facilita que o contribuinte importe os dados automaticamente para 

a declaração anual de rendimento, momento em que apurará seus rendimentos e o tributo a 

recolher, como veremos adiante. 

  

                                                           
176 Art. 18, 2º da Lei 9.250, de 1995. 

177 Art. 18, §1º da Lei 9.250, de 1995. 
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Na hipótese de o contribuinte optar pela escrituração na forma manual, deverá 

observar as disposições do artigo 23 da Instrução Normativa SRF n. 83, de 2001, das quais 

ressaltamos que o livro-caixa deverá observar os seguintes pontos: i) evitar intervalos em 

branco, entrelinhas, borraduras, raspaduras ou emendas; ii) ser numerado sequencialmente e 

conter, no início e no encerramento, anotações em forma de “Termos” que identifiquem o 

contribuinte e a finalidade do livro; iii) não há obrigatoriedade de registro. 

Todos esses requisitos do livro-caixa manual, a nosso ver, são critérios para identificar 

sua idoneidade, sendo que, na hipótese de não cumprimento, o fisco poderá iniciar 

procedimento de fiscalização, apurando ou não diferença de crédito tributário. 

Por fim, os condôminos, parceiros etc., deverão escriturar cada qual em seu próprio 

livro-caixa, considerando as receitas e as despesas na proporção que lhes forem de direito.178 

Já os cônjuges ou conviventes, a depender do regime que regular a união, terão a faculdade de 

escriturar à parte, o que poderá ou não implicar diminuição do impacto tributário, dependendo 

da faixa de alíquota na qual caírem.     

 

 

4.10 A REPERCUSSÃO DO RESULTADO POSITIVO DA ATIVIDADE RURAL NA 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E NA CONFORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 

DO IRPF 

 

 

Podemos dizer que as diferenças do regime tributário do IRPF da atividade rural se 

encerram com a apuração do resultado. A partir daí o resultado apurado, se positivo, irá 

compor a base de cálculo do IRPF, sendo igualado a partir de então às demais formas de 

tributação da renda da pessoa física obrigadas a apresentar declaração anual de rendimentos. 

Observamos que a Lei n. 8.023, de 1990, que como vimos instituiu o regime jurídico 

tributário do IRPF da atividade rural até hoje vigente, dispôs em seu artigo 1º que “os 

resultados provenientes da atividade rural estarão sujeitos ao Imposto de Renda de 

conformidade com o disposto nesta lei”. 

Ocorre que esse veículo normativo não explicava, ao menos expressamente, o que 

fazer depois com o resultado apurado, se ele em si conformaria a base de cálculo do IRPF, e 

qual seria(m) a(s) alíquota(s) aplicável(eis). 

                                                           
178 Art. 13 da Lei n. 8.023, de 1990. 
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Essa impropriedade técnica veio a ser resolvida com o advento da Lei n. 9.250, de 

1995, que em seu artigo 9º prescreveu que “o resultado da atividade rural, apurado na forma 

da Lei n° 8.023, de 12 de abril de 1990, com as alterações posteriores, quando positivo, 

integrará a base de cálculo do imposto definida no artigo anterior”. 

O artigo anterior mencionado pelo dispositivo legal citado, por sua vez, se refere ao 

artigo 8º da mesma Lei, que prescreve a respeito da conformação da base de cálculo do IRPF 

devido no ano-calendário, estando localizado no Capítulo III, que trata da declaração de 

rendimentos. 

Assim, podemos concluir que o resultado da atividade rural integrará a base de cálculo 

do IRPF, somando-se ou não, conforme for o caso, com outros rendimentos do contribuinte, 

para ao depois serem deduzidas determinadas despesas, nos termos do artigo 8º da Lei n. 

9.250, de 1995. 

Em suma, a base de cálculo do IRPF é apurada pela diferença entre (i) a soma de 

determinados fatores positivos, composta por todos os rendimentos percebidos durante o ano-

calendário, dentre eles o resultado positivo da atividade rural, com exceção dos rendimentos 

isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação 

definitiva, e (ii) alguns fatores negativos, que serão somados e subtraídos da soma dos fatores 

positivos, consistindo em diversas deduções permitidas legalmente. 

Dentre as despesas dedutíveis, ressaltamos, sem limite de valores, as realizadas com a 

saúde do contribuinte ou algum dependente, como é o caso de gastos com médicos, dentistas, 

psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, exames 

laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas e dentárias 

(artigo 8º, II, a da Lei 9.250, de 1995). 

Com limites de valores, destacamos as despesas com instrução do contribuinte ou de 

seus dependentes, limitadas ao valor de R$ 3.561,50 para o ano calendário de 2015 (artigo 8º, 

II, b, item 10, da Lei 9.250, de 1995), bem como podem ser feitas deduções por dependente 

do contribuinte, no valor de R$ 2.275,08 a partir do ano-calendário de 2015 (artigo 8º, II, c, 

item 9 da Lei 9.250, de 1995). 

Não obstante não seja objeto desta pesquisa analisar a fundo as deduções permitidas 

legalmente, assim como a constitucionalidade das limitações, no entanto, registramos que a 

nosso ver são induvidosas algumas inconstitucionalidades, como mostra-se o caso da 

limitação de valores com educação no valor de R$ 2.275,08 por ano, o que atualmente 

corresponde, por exemplo, a praticamente uma mensalidade de instituição particular. 
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Atualmente, o contribuinte pode optar pelo desconto simplificado, substituindo todas 

as deduções admitidas legalmente, deduzindo vinte por cento do valor dos rendimentos 

tributáveis, limitado a R$ 16.754,34, a partir do ano-calendário de 2015 (art. 10, IX da Lei n. 

9.250, de 1995).  

Desse modo, ocorrendo resultado positivo da atividade rural, em qualquer uma de suas 

modalidades, deve ser submetido à declaração de ajuste anual, somando-se ou não com outras 

rendas, e conformando a base de cálculo que, aliada à alíquota, determinará o valor do tributo 

devido. 

 

 

4.11 AS ALÍQUOTAS DO CRITÉRIO QUANTITATIVO DO IRPF 

 

 

A alíquota consiste na parcela da riqueza do contribuinte submetida à tributação que o 

ente tributante tomará para si. No Imposto Sobre a Renda, consiste numa porcentagem que 

será aplicada (multiplicada) ao valor da renda apurada, encontrando-se o montante do tributo 

devido.  

Atualmente, conforme ilustra a Instrução Normativa da Receita Federal n. 1.558, de 

2015, para o ano-calendário de 2015, além da faixa de isenção (que visa respeitar a imunidade 

do mínimo vital), o legislador estipulou outras quatro margens de alíquotas, senão vejamos: 

 

 

Base de cálculo Alíquota 

Até 22.499,13 Isento 

De 22.499,14 até 33.477,72 7,5% 

De 33.477,73 até 44.476,74 15% 

De 44.476,75 até 55.373,55 22,5% 

Acima de 55.373,55 27,5% 

 

 

Notemos que o produtor rural, com receita bruta de até R$ 276.867,51, se optar pelo 

resultado presumido terá o resultado presumido de R$ 55.373,55, se enquadrando na alíquota 

de 22,5%. A partir deste valor, a alíquota aplicável será a máxima, no percentual de 27,5%. A 

nosso ver, essas margens progressivas de alíquotas previstas legalmente atendem ao princípio 

da progressividade, implementando a capacidade contributiva.   
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CONCLUSÕES 

 

 

Capítulo 1 – O método e alguns instrumentos utilizados na investigação do objeto 

 

 

Inicialmente, fixamos que o método adotado na pesquisa se assentou no chamado 

constructivismo lógico-semântico, do qual nos valemos de algumas de suas ferramentas na 

investigação do objeto. Visamos, com isso, estabelecer algumas premissas para que o leitor 

entendesse a forma pela qual o tema foi investigado, a fim de possibilitar a concordância ou 

não com nossas conclusões. 

Por consequência, assumimos uma posição normativista do direito, tomando-o como 

complexo de normas jurídicas válidas no Brasil, com o objetivo de disciplinar as condutas 

sociais intersubjetivas e de realizar os valores socialmente desejados. 

Como o sistema jurídico compõe-se por elementos comuns (normas jurídicas), que são 

produzidas e relacionadas por regras de coordenação e subordinação, torna-se necessário 

conhecer as características das normas programantes, para se avaliar a (i)licitude das normas 

programadas. 

Valemo-nos da classificação das normas jurídicas em (i) sentido amplo, que encampa 

todas as proposições jurídicas que possam ser construídas a partir da leitura dos textos 

positivados, e (ii) sentido estrito, que consiste num juízo hipotético-condicional que vincula a 

realização de um fato à previsão de uma consequência. 

Vimos que a atividade tributária do Estado é exercida mediante a criação de normas, 

de modo que o processo de positivação normativa se inicia na Constituição Federal, na qual se 

demoram as normas de competência, positivando até atingir sua concretude máxima. 

Já a denominada regra-matriz de incidência tributária consiste em método e técnica de 

interpretação vigorosa para auxiliar a compreensão dos documentos normativos, 

possibilitando o conhecimento do regime jurídico tributário de qualquer tributo. A norma 

jurídica em sentido estrito, veiculada pela regra-matriz de incidência tributária, possui em seu 

antecedente a descrição de um fato de possível ocorrência na vida real, enquanto seu 

consequente prescreve uma relação jurídica deonticamente modalizada. 
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No antecedente normativo residem os traços do evento eleito e qualificado 

normativamente pelo legislador (critério material). Este comportamento sempre estará 

condicionado por circunstâncias de espaço (critério espacial) e de tempo (critério temporal). E 

no consequente normativo se demora a relação jurídica tributária. Nele, encontramos o feixe 

de informações que nos oferecem critérios de identificação dos elementos constitutivos do 

laço obrigacional, havendo um critério pessoal (sujeitos ativo e passivo) e outro quantitativo, 

conformado por uma base de cálculo e alíquota. 

Lendo e interpretando, manejando os textos jurídicos que digam respeito ao tema 

investigado, buscamos compreender, de forma analítica, a estrutura e o conteúdo dos 

respectivos documentos normativos, iniciando pela Constituição Federal, passando pela lei 

complementar (CTN), leis ordinárias, regulamentos, instruções normativas, construindo então 

proposições a respeito do regime jurídico tributário do IRPF da Atividade Rural, e 

enfrentando suas principais problemáticas. 

Também tomamos o direito como texto (em sentido amplo), dado que sua 

manifestação, necessariamente, ocorre pela linguagem. Por ser constituído por e pela 

linguagem o direito usa, portanto, palavras (termos, expressões), cujos significados devem ser 

corretamente compreendidos pelos participantes e observadores. 

Usou, então, o legislador na divisão de competências e criação de regimes jurídicos 

diferenciados, termos linguísticos (por exemplo, “renda”, “atividade rural”), que, como lhes 

são ínsitos, possuem um conceito (significado), mas cuja definição, que enunciará os limites 

de seus significados, só é alcançada com o processo de positivação, dado que na Constituição 

não encontramos definição dos termos usados na partição de competências. 

As operações lógicas de definir e classificar, assim como as técnicas de definição 

denotativas e conotativas, são sistematicamente utilizadas pelo legislador para organizar o 

fenômeno jurídico, classificando (e subclassificando), deste modo, os eventos tributáveis e 

atrelando-os a determinado regime jurídico, como foi realizado pelo legislador ao atribuir 

regime tributário diferenciado à renda da pessoa física oriunda da “atividade rural”. 
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Capítulo 2 – O Imposto Sobre a Renda na Constituição Federal e na Lei Complementar 

 

 

As palavras usadas pelo legislador constituinte, ao outorgar competência 

constitucional para tributação da renda à União Federal, foram singelas. Pela leitura do texto 

do artigo 153, III da Constituição Federal, percebemos que há tão só a permissão para a 

instituição de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e, mais a frente, no §2º 

do mesmo dispositivo, o legislador prescreveu que esse tributo deverá ser informado “pelos 

critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei”. Dessa 

forma, faz-se necessário empreender uma interpretação do contexto (sistemática) do texto 

constitucional, para identificar e construir os contornos do conceito da materialidade renda. 

Ademais, a ausência de uma definição expressa do conceito da materialidade renda no 

texto constitucional, não implica inexistência de um conceito constitucional. Pelo contrário, se 

assim fosse, a rígida repartição constitucional de competências tributárias perderia seu valor, 

dado que o legislador infraconstitucional poderia redefinir a seu bel-prazer as materialidades, 

avançando nas competências alheias, o que tornaria o sistema num verdadeiro caos. 

O termo renda se distingue de rendimento, posto que o segundo encampa todo e 

qualquer ganho enquanto o primeiro não. Também não se confunde com patrimônio (como 

uma situação estática), capital (como investimento permanente), faturamento (soma de todas 

as faturas-entradas) e lucros (resultado positivo e uma atividade empresarial), que também são 

conceitos próximos e utilizados como hipótese de incidência estabelecida pela própria 

Constituição para outros impostos. 

Somente haverá renda se existir uma fonte produtiva que a origine (patrimônio, em 

sentido amplo). Essa fonte será o capital, o trabalho ou a conjugação de ambos que 

produzirão, num determinado período de tempo, riqueza nova, destacada daquela que lhe deu 

origem (riqueza velha) e capaz de gerar outra. 

Há, atualmente, uma certa concordância doutrinária de que o sentido constitucional da 

materialidade renda significa aumento (acréscimo, incremento) patrimonial. 

O termo patrimônio significa, em nosso entendimento, a universalidade jurídica de 

direitos e obrigações de uma pessoa, sendo que o imposto sobre a renda não nasce do fato 

“possuir patrimônio”, mas sim de, dentro de determinado período, se dar o aumento do 

patrimônio do contribuinte, ou seja, mais direitos do que obrigações. 
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Contudo, nem sempre a simples mutação dos elementos patrimoniais implicará 

existência de renda, porque há casos em que existe mutação patrimonial sem que haja 

qualquer aumento, consistindo, tão só, em mera reposição de patrimônio já pertencente ao 

contribuinte. 

Por sua vez, a renda consiste na diferença positiva entre a riqueza nova e a riqueza 

velha (riqueza nova - riqueza velha = renda), devendo para o seu cálculo serem subtraídas as 

despesas e os investimentos pré-existentes necessários para que a atividade produtora pudesse 

gerar a renda.  

Para que tudo isso possa ser verificado, torna-se imprescindível a existência de um 

período temporal para comparação entre as duas situações patrimoniais, que no caso do IRPF 

da atividade rural, é anual. 

Dessa forma, buscamos demonstrar como alguns princípios constitucionais tributários 

gerais (igualdade, da legalidade, da anterioridade, da irretroatividade da lei tributária, da 

capacidade contributiva, da proibição de tributo com efeito de confisco e da proteção do 

mínimo existencial) influem na norma de competência do Imposto Sobre a Renda e, por 

consequência, refletem na conformação do regime jurídico tributário do IRPF da Atividade 

Rural. 

A Constituição Federal determina, em seu artigo 153, §2º, I, que o Imposto Sobre a 

Renda será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, 

na forma da lei.  

O princípio da generalidade determina que todas as pessoas que realizarem o evento 

descrito na hipótese de incidência deverão ser submetidas à tributação, evitando-se, portanto, 

privilégios injustificados; o princípio da universalidade exige que todo e qualquer aumento 

patrimonial deve ser considerado na conformação da base de cálculo do tributo, 

independentemente de suas fontes, origens ou natureza; o princípio da progressividade impõe 

a criação, pelo legislador ordinário, de faixas razoáveis de rendas com a previsão de alíquotas 

crescentes, na medida em que as primeiras forem maiores. 

Já a determinação do conceito de renda, empreendida de forma estipulativa pelo 

legislador complementar no artigo 43, I e II do CTN, apenas confirmou o conceito 

constitucional de renda como acréscimo patrimonial. O legislador complementar permitiu, no 

CTN, ao legislador ordinário a estipulação das bases de cálculo real, arbitrada e presumida. 

  



133 

 

Capítulo 3 – O Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural – Pessoa Física: Questões 

gerais 

 

 

Há um regime jurídico tributário especial tangente à tributação da renda da atividade 

rural. Analisando os textos prescritivos citados, percebemos que, de fato, há diferenças na 

disciplina da tributação da renda da atividade rural – pessoa física, dentre as quais, 

destacamos: (i) possui forma de composição da base de cálculo diferenciada, podendo ser o 

resultado real que consiste na diferença entre a receita bruta auferida no ano-base e as 

despesas de custeio e os investimentos realizados no ano-base (artigo 4º da Lei n. 8.023 de 

1990); (ii) o contribuinte pode optar pelo resultado presumido equivalente a vinte por cento 

da receita bruta do ano-base (artigo 5º da Lei n. 8.023 de 1990); (iii) é permitida a 

compensação integral de prejuízos com o resultado positivo real obtido em anos-base 

posteriores (artigo 14 da Lei n. 8.023 de 1990); e (iv) os deveres instrumentais também são 

distintos, devendo haver escrituração do livro caixa (art. 23 a 25 da Instrução Normativa SRF 

n. 83, de 11 de outubro de 2001 e art. 3º da Lei n. 8.023 de 1990) para somente ao depois a 

renda apurada neste tipo de controle ser submetida à declaração anual de rendimentos. 

O regime jurídico tributário do Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural 

diferenciado não só é permitido, como necessário e obrigatório, segundo uma interpretação 

constitucional contextual (sistemática), dado que a Constituição determinou, nos artigos artigo 

23, VIII e 187, I, a adoção de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento desta 

atividade, também por meio de instrumentos e incentivos fiscais. 

A atividade rural, além de ser extremamente importante para o desenvolvimento e 

abastecimento alimentar do país, e representar cerca de ¼ do PIB nacional, também sofre com 

riscos que fogem do controle humano, que não atingem as demais atividades, como 

exemplificam as variações climáticas, a alta perecibilidade dos seus produtos, a instabilidade 

dos mercados razões pelas quais, se não houver estímulo governamental, certamente os 

investidores terão receio em investir neste setor, causando prejuízo para a população. 

Esse regime funciona como indutor para que tal atividade seja explorada pelos 

investidores, facilitando seu desenvolvimento. Há um caráter extrafiscal nessa norma, uma 

opção política de estimular e desenvolver o setor do agronegócio, utilizando-se, dentre outras 

ferramentas, dos instrumentos fiscais, como o Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural. 
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É importante definir o conceito da expressão atividade rural, pois, além de identificar 

os limites de atuação desse regime de tributação, que possui suas vantagens, com isso também 

se exclui desse regime as atividades que não são rurais, evitando-se a extensão do 

favorecimento tributário legal para o que não era da vontade do legislador. 

O legislador ordinário definiu atividade rural no artigo 2º da Lei n. 8.023, de 1990, 

prezando, preponderantemente, pela definição através da técnica denotativa, indicando 

algumas atividades que considera rural (agricultura, pecuária, apicultura, avicultura, 

canicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura, etc.), embora, de outro lado, também 

tenha dado elementos da técnica conotativa (extração e exploração vegetal e animal). 

Toda e qualquer atividade consistente na extração ou exploração de qualquer tipo de 

vegetal ou animal, ainda que não arrolada nos documentos normativos citados de forma 

denotativa, se referem à atividade rural, razão pela qual a renda daí auferida deve ser 

submetida à tributação pelo regime jurídico tributário em estudo. 

Por sua vez, a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, nos termos 

do artigo 2º, V da Lei 8.023, de 1990, em sua redação atual, encampa a atividade de 

industrialização, desde que respeitadas as condições estipuladas pelo próprio dispositivo 

legal. 

A resposta sobre o que não é atividade rural deve ser obtida tão somente através da 

análise do disposto artigo 2º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.023, de 1990, sendo que com 

exceção da mera intermediação de animais e de produtos agrícolas, tudo o mais que se 

encaixar no conceito de atividade rural não poderá ser excluído por qualquer veículo 

normativo infralegal. Dessa forma, torna-se irrelevante a localidade onde a atividade rural se 

desenvolve, se na zona urbana ou rural, para fins de aplicação do regime de tributação da 

renda em pesquisa. 

Buscamos identificar a atividade desenvolvida por cada parte contratual nalguns 

contratos rurais, dois típicos e dois atípicos, respectivamente: i) arrendamento rural; ii) 

parceria rural; iii) comodato rural; e, iv) integração vertical. No contrato de arrendamento 

rural, apenas o arrendatário exerce atividade rural e terá a renda daí originada tributada pelo 

regime jurídico tributário em questão. Já na parceria rural, uma vez caracterizada, os 

parceiros deverão ser tributados pelo regime jurídico tributário de imposto sobre a renda da 

atividade rural. 
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No contrato de comodato rural, o comodatário, se exercer na área recebida em 

comodato atividade considerada como rural, terá a respectiva renda tributada pelo regime 

jurídico tributário em pesquisa, enquanto o comodante não, pois ceder gratuitamente imóvel 

rural não caracteriza atividade rural. 

No contrato de integração vertical, o integrado sempre terá sua renda tributada pelo 

regime jurídico tributário do imposto sobre a renda da atividade rural, enquanto a integradora 

poderá ou não ter sua renda tributada por este regime, dependendo da análise da situação 

concreta, a fim de identificar se participa ou efetivamente do desenvolvimento da atividade 

rural e se sua atividade não extrapola a definição desta expressão, se ajustando às condições 

estipuladas no artigo 2º, V da Lei 8.023, de 1990. 

 

 

Capítulo 4 – O regime jurídico tributário do Imposto Sobre a Renda da Atividade Rural 

– Pessoa Física 

 

 

Vimos que há um regime jurídico tributário especial tangente a tributação da renda da 

atividade rural. Para a análise deste regime jurídico tributário, utilizamos como ferramenta a 

fórmula da regra-matriz de incidência tributária, saturando seus elementos com as 

informações constantes dos documentos normativos que versam sobre o tributo em pesquisa. 

O critério material visa auferir renda da atividade rural; o critério espacial é amplo, 

genérico, encampando qualquer ponto do território nacional, seja urbano ou rural, onde seja 

desenvolvida atividade rural, bem como no território estrangeiro, na hipótese de a atividade 

rural ser desenvolvida por residente no Brasil. 

O critério temporal ocorre no momento do átimo do ano-calendário, ou seja, de 31 de 

dezembro, que se tem, por concretizado, o fato jurídico tributário auferir renda da atividade 

rural. Antes disso, durante o período do ano-calendário, não haverá sido configurada a 

materialidade renda, mas apenas uma sucessão de outros fatos jurídicos isolados, 

denominados de receitas e despesas realizadas em determinadas datas de determinados 

meses, que ao final serão elementos a serem considerados na apuração do resultado (renda). 
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Por sua vez, os sujeitos são divididos em: sujeito ativo: União Federal e Sujeito 

passivo: i) sujeição ativa: União Federal; ii) sujeição passiva: pessoa física que desenvolve 

atividade considerada como rural, e daí aufere renda, podendo ser (ii.i) residente no Brasil, 

que exerça a atividade rural em território brasileiro ou no exterior, e (ii.ii) não residente no 

Brasil, que desenvolva atividade rural no território Brasileiro. 

Já o resultado real positivo é apurado na seguinte forma:  

 

 

(+) receita bruta  

(-) despesas de custeio 

(-) investimentos 

(=) resultado da atividade rural 

(-) prejuízos de anos anteriores a serem compensados 

(=) resultado (que se positivo, será à base de cálculo do IRPF) 

 

 

Na receita bruta da atividade rural, os valores são relativos às vendas de produtos 

oriundos da atividade desenvolvida pelo contribuinte e dos bens utilizados na produção, com 

exceção da venda da terra nua, que deverá ser submetida a outro regime jurídico tributário. 

Na despesa de custeio dedutível da receita bruta, abrange toda e qualquer despesa 

despendida com o desenvolvimento da atividade rural pelo contribuinte; no investimento 

dedutível da receita bruta todos e quaisquer investimentos realizados pelo contribuinte no 

curso do ano-base que visem expandir a produção ou melhorar a produtividade da atividade 

rural desenvolvida, são dedutíveis da receita bruta. 

A análise sobre se o investimento se trata ou não de um benefício fiscal, dependerá do 

caso concreto, sendo equivocado o entendimento açodado de que se trata de um favor fiscal 

revogável em toda e qualquer hipótese. 

Permite-se ao contribuinte residente e que desenvolve atividade rural no Brasil optar 

pela apuração do resultado real da sua atividade, a compensação integral de prejuízos 

(resultado negativo apurado em determinado ano-base) obtidos em anos anteriores com 

resultado positivo posterior. O direito de compensação de prejuízos não se estende aos 

contribuintes não residentes no Brasil, ou que residentes que desenvolvam atividade rural 

noutros países. 
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No resultado positivo presumido, o contribuinte residente no Brasil, que desenvolver 

atividade rural aqui ou no exterior, terá a opção da base de cálculo presumida de vinte por 

cento da receita bruta, devendo para tanto contabilizar no livro-caixa suas receitas, mas, ao 

fazer tal opção, perderá o direito de compensar eventuais prejuízos anteriores. 

No resultado positivo arbitrado, a base de cálculo (resultado) arbitrada do IRPF da 

atividade rural, que deve ser utilizada pela fazenda pública federal para lançar de forma 

substitutiva o crédito tributário, arbitrando o resultado da atividade rural, quando os 

contribuintes que não realizarem ou omitirem receitas na escrituração em livro-caixa. O 

resultado arbitrado equivalerá ao resultado presumido. Ambos, como vimos, equivalem a 

vinte por cento da receita bruta do ano-base da atividade rural desenvolvida pelo contribuinte. 

Conforme pesquisa realizada em julgados do CARF sobre a matéria em estudo, num 

universo de sessenta julgados, quarenta e cinco tratavam sobre arbitramento do resultado da 

atividade rural em virtude de o fisco ter descoberto rendimentos em tese omitidos pelo 

contribuinte. Nessas hipóteses, se o contribuinte desenvolver, além de atividade rural, outras 

atividades, deverá fazer prova individualizada de cada um dos rendimentos movimentados em 

sua conta bancária, comprovando quais se originaram de atividade rural e quais não, sob pena 

de o fisco considerar todos como se não o fossem e arbitrar a base de cálculo em cem por 

cento dos rendimentos descobertos (e não em apenas vinte por cento). 

No regime tributário do IRPF da atividade rural, o legislador prescreveu que a 

apuração do resultado deve ser feita pelo próprio contribuinte, mediante escrituração em livro-

caixa as suas receitas, despesas de custeio, investimento e demais valores que integram a 

atividade (artigo 18 da Lei n. 9.250, de 1995). 

As diferenças do regime tributário do IRPF da atividade rural encerram-se com a 

apuração do resultado. A partir de então, ocorrendo resultado positivo da atividade rural, em 

quaisquer de suas modalidades, o mesmo deve ser submetido à declaração de ajuste anual, 

somando-se ou não com outras rendas, e conformando a base de cálculo que, aliada à 

alíquota, determinará o valor do tributo devido. 

Por fim, vimos que atualmente na alíquota há isenção para o contribuinte que aufere 

renda de até R$ 22.499,13. A partir daí, existem quatro margens de alíquotas, 

respectivamente: i) 7,5% para o contribuinte que aufere renda de R$ 22.499,14 até R$ 

33.477,72; 15% para a faixa de R$ 33.477,73 até R$ 44.476,74; 22,5% de R$ 44.476,75 até 

R$ 55.373,55; e 27,5% acima de R$ 55.373,55. 
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