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RESUMO 

 

A atividade agrícola no Brasil é um dos pilares da economia nacional, pois a atividade 

agrícola está sempre se desenvolvendo em favor do crescimento e fortalecimento da economia 

brasileira, além de gerar renda e sustento para diversas famílias. No Rio Grande do Sul a 

atividade agrícola é formada por grandes e pequenos agricultores. Os objetivos deste estudo 

são: analisar o custeio de uma propriedade rural e demonstrar os reflexos da Lei 

n°13.429/2017, através de um estudo de caso realizado em uma Fazenda da Região Central do 

Rio Grande do Sul. As informações expostas neste estudo foram obtidas através de entrevista 

não estruturada com o proprietário da fazenda e seu contador, pesquisas bibliográficas e 

através dos demonstrativos fornecidos pela contabilidade. Os resultados mostram que o 

montante gasto com os colaboradores para custear a propriedade rural são valores bastante 

expressivos, e a alta rotatividade de colaboradores é um fator que contribui para encarecer os 

gastos com mão de obra e causam transtornos na rotina diária de trabalho. Por isso, a 

possibilidade de terceirização da mão de obra e dos demais serviços necessários na 

propriedade por empresas devidamente capacitadas e a manutenção de contratos temporários 

para as épocas onde a demanda é maior reduziriam esta problemática. 

 

Palavras-chave: Custeio; Propriedade Rural; Lei n°13.429/2017. 
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ABSTRACT 

 

The agricultural activity in Brazil is one of the pillars of the national economy, since 

agricultural activity is always developing in favor of the growth and strengthening of the 

Brazilian economy, besides generating income and support for several families. 

In Rio Grande do Sul the agricultural activity is made of large and small farmers. The 

objectives of this study are: to analyze the cost of a rural property and demonstrate the 

reflexes of Law no. 13.429 / 2017, through a case study carried out at a Farm in the Central 

Region of Rio Grande do Sul. The information presented in this study was obtained through 

an unstructured interview with the farm owner and his accountant, bibliographical researches 

and through the statements provided by the accounting. The results show that the amount 

spent with the employees to finance the rural property are quite expressive values, and the 

high turnover of employees is a factor that contributes to increase the expenses with labor and 

causes disorders in the daily routine of work. Therefore, the possibility of outsourcing labor 

and other necessary services on the property by duly qualified companies and the maintenance 

of temporary contracts for times when demand is greater would reduce the problematic. 

 

Keywords: Costing; Rural property; Law No. 13.429 / 2017. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade agrícola no Brasil é um dos pilares da economia nacional, pois a atividade 

agrícola está sempre se desenvolvendo em favor do crescimento e fortalecimento da economia 

brasileira, além de gerar renda e sustento para diversas famílias. 

A agricultura é representada por sua maior parte, pelos pequenos agricultores que 

geralmente são trabalhadores rurais que produzem diversas culturas com pouca tecnologia, 

tendo somente a mão de obra familiar. Em uma menor parte, temos os grandes produtores 

rurais onde a sua estrutura organizacional é de forma empresarial. No Rio Grande do Sul a 

atividade agrícola também é caracterizada assim, formada por grandes e pequenos 

agricultores. 

No setor agrícola uma das maiores necessidades que precisa ser aprimorada é o 

conhecimento quanto à metodologia de apuração de resultado, e entre elas está à legislação do 

imposto de renda que para os pequenos agricultores é apenas a escrituração do livro caixa, 

que atende somente as exigências do fisco.  

Muitos empreendedores do setor não tem a compreensão de que os contadores podem 

auxiliar na tomada de decisões e melhorar os resultados através da aplicação de uma 

contabilidade regular e integra, e através dos dados apurados utilizarem-se deles como uma 

ferramenta de gestão. 

A escrituração dos fatos contábeis através da utilização do método das partidas 

dobradas, onde alimentamos um sistema com separação das despesas de cada cultura, e na 

colheita apurar separadamente da mesma forma as receitas, a contabilidade, possibilita 

evidenciar o nível patrimonial e de resultado, o saldo de todas as contas. E, no final do ciclo 

produtivo apurar o resultado de cada cultura explorada, dispondo assim de um histórico de 

cada atividade para fins de avaliação e servir de base para tomada de decisão sobre os 

próximos cultivos a serem empreendidos nos anos seguintes. 

No entanto, a grande maioria dos produtos rurais procuram os serviços contábeis 

basicamente para a gestão dos vínculos trabalhistas: orientações a cerca das legislações e 

cumprimento das obrigações exigidas por partes dos órgãos de fiscalização. 

Fala-se em desinformação como a causa de autossabotagem, ou seja, quando não se há 

as informações precisas para desenvolver um novo investimento na propriedade, se é possível 

ou não, acabando por fim, em algumas situações, ocasionando uma desgraça contra si mesmo 

e iniciando um ciclo de prejuízos. Meneghetti (2009, p.97), em entrevista à Revista 
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Performance Líder, define a autossabotagem como “operar um projeto como álibi ou 

compensação a outra pulsão não funcional e não econômica para o sujeito”. 

Tendo em vista que nada se constrói sem conhecimento e estrutura, pode-se dizer que 

o presente estudo busca auxiliar agricultores de pequeno, médio e grande porte a melhor gerir 

o trabalho no campo e, assim havendo um menor desperdiço da lucratividade e a consequente 

autossabotagem. 

Por isso, o objeto de estudo deste trabalho dar-se-á no ramo da agricultura, no lugar 

com a denominação de Fazenda Santo Antônio, situada na cidade de São Gabriel centro do 

estado do Rio grande do Sul; e os resultados obtidos nesta pesquisa terão a finalidade de 

colaborar para o melhor desempenho da propriedade. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Têm-se acompanhado ano após ano o aumento da produção na atividade rural assim 

como definem, as supersafras. Com isso, as propriedades precisam se adequar as necessidades 

que são exigidas para cada situação, e um dos fatores que mais aumentam o custo são as 

contratações de mão-de-obra.  

Hoje, em muitas propriedades rurais o número de membros da estrutura familiar não 

suporta mais atender todas as demandas de trabalho, como era antigamente onde as famílias 

eram bastante numerosas. 

Levando em conta a diminuição da estrutura familiar, o consequente aumento da 

quantidade de hectares de terras para cultivo, fez-se necessária a contratação de trabalhadores. 

E, cada propriedade rural exige um tipo de mão-de-obra, algumas precisam ser mais 

qualificadas para atender as necessidades e acompanhar a tecnologia, já outras necessitam 

apenas de trabalhadores com conhecimentos mais básicos.  

Por isso, busca-se com este trabalho responder a seguinte questão a partir da análise do 

custeio de uma propriedade rural: quais os reflexos da Lei n° 13.429 de 31 de março de  2017 

para os produtores rurais? 

 

1.2 Delimitação do tema 

 

Em um período de mudanças significantes na política brasileira, manter-se 

constantemente informado para acompanhar os resultados do empreendimento e estar por 
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dentro das novas leis que vão surgindo, em especial as que tratam das relações trabalhistas é 

muito importante.  

Assim o tema deste trabalho trata da análise do custeio da propriedade rural e os 

reflexos da Lei n° 13.429 de 31 de março de 2017, através de um estudo de caso em uma 

fazenda da região central do estado do Rio Grande do Sul.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

         Analisar o custeio da propriedade rural e os reflexos da Lei n°13.429/2017 através de 

um estudo de caso realizado em uma Fazenda da Região Central do Rio Grande do Sul. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar o custeio da propriedade rural estudada. 

 Demonstrar os reflexos da Lei n°13.429/2017 no trabalho rural. 

 

1.4 Justificativa 

 

Sendo a autora, jovem, em processo de formação, e atuando profissionalmente no 

meio contábil empresarial frequentemente depara-se com as mudanças que vão ocorrendo nas 

legislações fiscais, tributárias, trabalhistas e percebe o quanto importante é acompanhar e 

aplicar de forma precisa as alterações legislativas. 

Entende-se também que é preciso ter capacidade intuitiva de aprender, e crescer 

pessoalmente e profissionalmente, a partir dos anseios das demandas do mercado de trabalho. 

Buscar entender mais sobre os assuntos que fazem parte do cotidiano do trabalho e que são 

requeridos pelos clientes torna-se a principal motivação para a realização deste estudo. 

O exposto acima reflete o pensamento de Meneghetti (2013, p.29) que coloca a 

seguinte ideia “para ser líder no contexto global não se pode mais permanecer esclerosados 

em papéis, funções e modalidades operacionais que necessariamente e quotidianamente 

devem confrontar-se com cenários mutáveis (normativos, tecnológicos e científicos)”. 

Estudar os negócios do meio rural é de grande importância, pois é a fonte de boa parte 

da renda do nosso país através de diversas atividades. A cada ano o meio rural se desenvolve 
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mais tecnologicamente, fazendo-se necessários ainda mais estudos que busquem entender e 

apresentar soluções para as problemáticas, contribuindo para o crescimento do 

empreendimento. 

Acompanhando as modificações das leis em nosso país, principalmente as novas 

regras trabalhistas, que foram muito debatidas e, que começaram a vigorar através da Lei n° 

13.429/2017. Esta lei dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras 

providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros.  

Assim, a terceirização está liberada para todo e qualquer serviço, ou seja, estende-se 

para as atividades fim da empresa. Define-se terceirização como contratação de serviços por 

meio de empresa, intermediária entre o tomador do serviço e a mão-de-obra, sediados por 

contrato de prestação de serviços. 

Diante de tantos fatos e incertezas políticas-econômicas que se acompanha atualmente 

no Brasil, é relevante manter-se informados e atualizados sobre as leis que regem nossos 

negócios. Na atividade rural não é diferente, pois, não deixa de ser um empreendimento com 

direitos, deveres e gestão para obtenção de lucros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão aprofundados os conhecimentos e obtidos maiores detalhes sobre 

os assuntos a serem trabalhados no decorrer desta pesquisa. 

 

2.1 Propriedades rurais 

 

Denominadas como Imóvel Rural conforme a Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 

1993, artigo 4°, inciso I, é uma área formada de uma ou mais matrículas de terras contínuas, 

do mesmo detentor (seja ele proprietário ou posseiro), podendo ser localizada tanto na zona 

rural quanto na urbana do município.  

O Estatuto da Terra (1963), em seu art. 4°, inciso I define Imóvel Rural como sendo “o 

prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a localização que se destina à exploração 

extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, 

quer através de iniciativa privada”. 

Segundo a Lei n° 8.629/93, em seu art. 4°, o que caracteriza o imóvel rural para a 

legislação agrária é a sua destinação agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou 

agroindustrial, e que contém as seguintes classificações: 

 

Quadro 1- Classificações de imóvel rural 

Mini fundiário Corresponde o imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal. 

Pequena propriedade Imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais. 

Média propriedade O imóvel de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais. 

Grande propriedade O imóvel que equivale a uma área superior a 15 (quinze) módulos fiscais. 

Classificações estas definidas pela Lei n°8.629, de 25 de fevereiro de 

1993 e que leva em conta o módulo fiscal, e não apenas a metragem, que 

tem variações conforme cada município. O módulo fiscal é uma unidade 

de medida em hectares, cujo valor é fixado pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Fonte: Art. 4° da Lei n° 8.629 (1993). 

  

Constata-se com base nas informações colocadas que a propriedade em pesquisa se 

enquadra como uma grande propriedade por conter 3.500 mil hectares de área para cultivo. 

Conforme o INCRA (2017) a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, Inciso 

XXVI, ressalta que pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada 
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pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de suas 

atividades produtivas, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. 

 A CF de 1988, em seu art. 185, inciso I, dá tratamento especial à pequena e a média 

propriedade rural, quando determinada que elas sejam insuscetíveis de desapropriação para 

fins de reforma agrária, desde que seu proprietário não possua outra. 

Conforme a Lei n°8.629 (1993), a definição de propriedade produtiva ficou da 

seguinte forma: “art. 6°, considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica 

e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na 

exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente”. 

 

2.1.1 Atividades Rurais 

 

Compreende-se como atividades rurais nos termos da legislação tributária, conforme a 

Receita Federal do Brasil (RFB, 2011), a exploração das atividades agrícolas, da pecuária, da 

apicultura, da avicultura, da suinocultura, da piscicultura (pesca artesanal de captura do 

pescado in natura) e outras de pequenos animais, também fazem parte a transformação de 

produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alterados a composição e as características do 

produto in natura, realizada pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios 

usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando-se exclusivamente matéria-prima 

produzida na área explorada. Inclui-se ainda o cultivo de florestas que se destinem ao corte 

para comercialização, consumo ou industrialização. 

  Algumas das atividades que não são consideradas como atividade rural são: o 

beneficiamento ou industrialização de pescado in natura, a industrialização de produtos, tais 

como bebidas alcoólicas em geral, óleos essenciais, arroz beneficiado em máquinas 

industriais, o beneficiamento de café (por implicar a alteração da composição e característica 

do produto), a intermediação de negócios com animais e produtos agrícolas (comercialização 

de produtos rurais de terceiros), a compra e venda de rebanho com permanência em poder de 

contribuinte em prazo inferior a 52 (cinquenta e dois) dias, quando em regime de 

confinamento, ou 138 (cento e trinta e oito) dias nos demais casos (RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL, 2011). 

  

2.1.1.1 Legalização da atividade rural 
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Na no meio rural, assim como nas empresas de bens e serviços e outras entidades, 

também possui uma legislação a ser seguida.  

O produtor rural pode ser constituído somente pelo seu Cadastro de Pessoa Física 

(CPF), ou por uma matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI), ou ainda legalizando-se 

como empresa através da obtenção de um Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ), 

podendo assim o produtor demonstrar em qual situação se encaixa e seguir as determinações 

legais (SEBRAE, 2016). 

 São considerados produtores rurais as pessoas físicas que desenvolvem atividades 

agropecuárias, realizem majoritariamente a comercialização da sua produção in natura, sem 

ter a caracterização de agroindústria, o limite de faturamento anual estipulado é de R$ 

4.800.000,00 e que possuam Inscrição Estadual de Produtor ou Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP) (SEBRAE, 2016).  

 O Produtor Rural Pessoa Física segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2016), é aquele que realiza a atividade agrícola/pecuária por 

meio do número do seu CPF com registro de Inscrição Estadual junto à Receita Federal, 

podendo ser proprietário ou não da terra, como o caso do arrendamento, podendo explorar 

100% da atividade em seu nome ou em percentuais, no caso de parcerias. Segundo a mesma 

fonte, nesta modalidade, produtor pessoa física, a característica principal é que o trabalho 

exercido somente pelos membros da família e não existindo a contratação de trabalhadores 

com carteira assinada. Quando identificada a necessidade de contratação de mão-de-obra, o 

produtor necessitará de uma matrícula CEI para formalizar e cumprir com os deveres a ele 

demandado. 

 Segundo o SEBRAE (2016) o Produtor Rural Pessoa Jurídica, caracteriza-se por 

aquele(s) que realizam a atividade agrícola/pecuária por meio de um número de CNPJ da 

Receita Federal; e destaca que esta pessoa jurídica pode ou não ser proprietária da terra, como 

no caso do arrendamento, e pode explorar 100% da atividade em nome da sociedade ou por 

meio de percentuais no caso de parcerias. 

  

2.1.2 Microprodutor Rural (MPR) 

 

O enquadramento do MPR é dado pela Lei n°10045/93, art. 2°: II, onde diz que 

microprodutores rurais são aqueles que: estejam inscritos no CGC/TE; sejam possuidores, a 

qualquer título, por si, seus sócios, parceiros, meeiros, cônjuges ou filhos menores, de área 
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rural de até 04(quatro) módulos fiscais, quantificados na legislação em vigor; Tenham receita 

bruta, em cada ano-calendário, não superior a 15.000 (quinze mil) UPF-RS. Só terá validade o 

enquadramento quando reconhecido, a partir da data de protocolização do respectivo pedido 

junto à Secretaria de Estado da Fazenda. 

É necessário ter atenção quando o MPR for possuidor de mais de uma área rural, pois 

se deve considerar o total de áreas ocupadas em cada inscrição de que o produtor faça parte, 

sendo como titular ou como participante (BRITO, 2018). 

 

2.1.3 Produtor Rural 

 

É a pessoa física ou jurídica que explora a terra, por meio da agricultura, da pecuária, 

da silvicultura, do extrativismo sustentável aquicultura. Deste modo, o comerciante 

revendedor de produtos rurais não pode ser cadastrado como PR, nem vender a sua produção 

através do talão de produtor, ainda que possua uma propriedade no meio rural (BRITO, 2018). 

 

2.2 Trabalhadores rural, trabalho e empregador rural 

 

Trabalhador rural segundo Mascaro (2014, p. 220), a definição é da Lei n° 5.889/73, 

art. 2° “Empregado Rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, 

presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e 

mediante salário”; portanto, não importa o tipo de profissão, mas o tipo de empreendimento, 

podendo ser trabalhadores rurais, tratorista, colono,  motorista, médico veterinário, que 

desempenhem serviços contínuos, pessoais, subordinados e remunerados para o empregador 

rural.  

Em resumo os trabalhadores rurais é toda pessoa física que utiliza das atividades de 

natureza agrícola, retirando deste meio o seu sustento, (CENTRAL JURÍDICA ONLINE, 

2018). 

Trabalho rural é toda atividade econômica de cultura agrícola, pecuária, 

reflorestamento e corte de madeira desenvolvidos em propriedade rural com fins lucrativos, 

mesmo estando localizado em perímetro urbano. Inclui-se nele o primeiro contato com os 

produtos agrários in natura sem transformação de sua natureza, tais como o beneficiamento, a 

primeira modificação e o preparo dos produtos agropecuários, hortifrutigranjeiros e das 

matérias-primas de origem animal ou vegetal para posterior venda ou industrialização e o 
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aproveitamento de seus produtos oriundos das operações de preparo e modificação dos 

produtos in natura conforme acima referido (PAIDA, 2017). 

 Nascimento (2014, p.220), aborda também a definição de Empregador Rural, que é 

prevista pela Lei n° 5.899/73, art. 3° onde diz que “a pessoa física ou jurídica, proprietária ou 

não, que explore atividades agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, 

diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados”. Ainda segundo Mascaro 

(2014), Empregador Rural “é a figura típica de empregador rural, definida com amplitude 

significante para abranger não só o proprietário da terra, mas o arrendatário que tenha 

empregados”. 

 

2.3 Relações trabalhistas: formas de contratação 

 

 Conforme Pereira (2017) a definição de empregado e empregador, que é abordado nos 

artigos 2° e 3° pela CLT, expõe que: 

 Art. 2°- Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumido os 

riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirigi a prestação pessoal de 

serviços.  

 Art. 3° - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza 

não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

Segundo Pereira (2017), as formas de contratação de colaboradores se definem em 

algumas possibilidades, sendo as seguintes: 

A) Que possuem vínculo empregatício, sendo relações de trabalho 

 Carteira assinada: Indicada para quando um colaborador trabalha de forma fixa. Ele 

será registrado com base na CLT e o empregador é responsável pela garantia do 13°, 

FGTS, INSS, parcela do vale-transporte e de alimentação, além de férias. 

 Jovem aprendiz: A Lei do Jovem Aprendiz surgiu no ano 2000 e foi regularizada só 

no ano de 2005 determinando que as empresas de grande e médio porte a ter 5% a 

15% de jovens do ensino médio e fundamental. É estabelecido para jovens entre 14 e 

24 anos que cursam regulamente o ensino médio. O contrato de trabalho é feito por 

escrito e tem prazo determinado podendo ter duração máxima de dois anos, durante 

esse período o programa assegura salários, férias, 13°, vale-transporte, vale-refeição, 

entre outros benefícios. Os aprendizes cumprem uma jornada de trabalho de 4 a 6 

horas por dia (Art. 428 da CLT). 
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 Home office ou trabalho remoto: Uma das novas formas de contratação mais 

esperada pelo fato de facilidade de executar tarefas e manter-se conectado com a 

empresa a distância. Na formalização deve constar em acordo individual selado entre o 

colaborador e a empresa. Tudo o que o trabalhador usar em casa será formalizado o 

seu empregador via contrato e o controle do trabalho será feito por tarefas (Art. 75-A  

da CLT). 

 Trabalho intermitente: É um trabalho remunerado por jornada ou por hora de 

serviço, tendo direito a férias, FGTS, INSS, 13° proporcionais. O valor da hora de 

trabalho deve constar em contrato e não poderá ser menor que um salário mínimo por 

hora, nem inferior ao que recebem outros funcionários que têm a mesma função na 

empresa onde é desempenhado o serviço (Art. 443, § 3° da CLT). 

 Contrato de experiência: Empregadores podem estabelecer que o funcionário 

cumpra um período de experiência de até 90 dias antes de firmar o contrato por tempo 

indeterminado. Com isso, deve ser assinado um contrato a ser registrado como CLT, 

tendo direito aos benefícios oferecidos pela empresa (Art. 443, § 2° da CLT). 

 Trabalho em regime de tempo parcial: Trabalho cuja duração não excede a 25 horas 

semanais, o salário pago é proporcional a sua jornada. Após cada período de 12 meses 

de vigência do contrato de trabalho, nesta modalidade, o empregado tem direito a 

férias proporcionais conforme Lei Complementar n° 150/2015 (Art. 58-A da CLT). 

B) Que não possuem relação de trabalho 

 Estágio: Os encargos são menores, a contratação deve ser intermediada por um agente 

de integração, e a carga horária pode ser de, no máximo seis horas diárias. Esta é uma 

oportunidade para o empregador preparar o estagiário para uma futura efetivação. 

Também é remunerado e tem direito a vale-transporte e férias remuneradas de trinta 

dias (Lei do estágio de 2008). 

 Trabalhador eventual: Aquele que presta serviço assalariado, mas de forma 

esporádico e de curta duração. É caracterizado pela ausência de permanência no local 

de trabalho. Como não tem vínculo trabalhista, o eventual não tem direito a benefícios 

e recebe apenas o valor pelo serviço realizado. 

 Trabalhador autônomo: Acontece quando profissionais liberais prestam serviço para 

uma companhia e não têm empresa aberta. O salário é pago mediante o Recibo de 

Pagamento a Autônomo (RPA), é um documento simples e elaborado pelo contratante 

na hora efetuar o pagamento. Não possuem direitos trabalhistas, mas pode se cadastrar 
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no INSS como contribuinte individual, onde terá direito a auxílio doença, auxílio 

reclusão, salário maternidade, pensão em caso de morte e aposentadoria por idade, 

invalidez ou tempo de contribuição (Art. 442-B da CLT). 

C) Possibilidades trazidas pela Lei n° 13.429/2017 

 Contratação temporária: É uma opção para as empresas que possuem necessidades 

urgentes de um tipo de serviço em períodos de volume extra de trabalho ou atividades 

por tempo determinado. Além disso, a empresa obtém também isenção de custos 

adicionais como 13°, férias, INSS e FGTS (LEI No. 13.429, 2017).  

 Terceirização: Os benefícios desse tipo de vínculo são diminuição de custos com 

mão-de-obra e redução de custos com encargos. Com a nova Reforma Trabalhista, 

passa a ser possível realizar contratações de terceirizados para a atividade fim da 

empresa, onde antes somente era permitido para serviços específicos (LEI No. 13.429, 

2017). 

 

2.3.1A contratação temporária 

 

Conforme aponta a Editora Econet Online (2018), o trabalho temporário foi instituído 

pela Lei n° 6.019/1974, regulamentado pelo Decreto n° 73.841/1974, mas somente no ano de 

2017, passou por atualizações com a publicação da Lei n° 13.429/2017. 

Grandes alterações foram apresentadas pela Lei n° 13.429/2017 no que se refere ao 

trabalho temporário, mas o ponto alto das inovações se dá pela regulamentação da 

terceirização de serviços, até então amparada pela Súmula TST n° 331 (EDITORA ECONET, 

2018). A Reforma Trabalhista, por intermédio da Lei n° 13.467/2017 inovou alguns aspectos 

quanto à prestação de serviços na terceirização, quando alterou a Lei n° 6.019/74. 

A mão-de-obra da empresa de trabalho temporário poderá executar as funções tanto de 

atividade-fim quanto de atividade-meio da empresa tomadora do serviço. Diante disso 

existem algumas regras que devem ser cumpridas para que possa realizar essa atividade. 

Os vínculos estabelecidos são amparados pelo artigo 2°, da Lei n° 6.019/1974 e não se 

configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de 

serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante.  

 

 

 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto73841_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/clt/sumulas/sumulas_tst.php#sum_331
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13467_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art4a
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
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Figura 1 - As relações entre a empresa tomadora de serviços, a de trabalho temporário e o 

trabalhador temporário estão abaixo ilustradas 

 

 
Fonte: Econet Editora (2018). 

 

 

2.3.2 A terceirização 

 

Na disposição jurídica brasileira, até então, não existia um instrumento legal que 

regulamentasse a terceirização nas atividades empresariais. Com o objetivo de normatizar o 

tema, que até então não possuía legislação específica, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

editou originalmente em 1993 a Súmula n° 331, que trata dos contratos de prestação de 

serviços, aprovada pela Resolução n° 23/1993 (DIÁRIO DA JUSTIÇA, 1993). 

Mais a diante, a referida súmula sofreu alterações por várias Resoluções do TST.  

 No entanto, apenas com a Lei n° 13.429/2017, publicada no Diário Oficial Da União 

(DOU) do dia 31.03.2017, é que a terceirização passou a ser regulamentada de forma expressa 

no país. 

De acordo com as novas determinações da referida lei, compreende-se como empresa 

prestadora de serviços, aquelas de personalidade exclusivamente jurídica de direito privado, 

destinando sua prestação à contratante de serviços determinados e específicos, conforme 
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determina o artigo 4°-A, da Lei n° 6.019/74, incluído pela Lei n° 13.429/2017. As atribuições 

dadas à empresa prestadora de serviços são de contratar, remunerar e dirigir o trabalho 

realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses 

serviços.  

Conforme a Econet Editora (2017), são responsabilidades do tomador de serviços os 

seguintes pontos:  

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 Registro na Junta Comercial; 

 Capital social compatível com o número de empregados, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 2- Compatibilidade de capital social 

Quantidade de Empregados: Capital Mínimo 

Até 10 R$ 10.000,00 

11 até 20 R$ 25.000,00 

21 até 50 R$ 45.000,00 

51 até 100 R$ 100.000,00 

A partir de 101 R$ 250.000,00 

Fonte: Econet Editora Empresarial Ltda (2017). 

  

Das obrigações trabalhistas a empresa contratante é subsidiariamente responsável 

pelas mesmas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviço, conforme o § 

5° do artigo 5°-A, da Lei n° 6.019/1974, alterada pela Lei n° 13.429/2017. Também faz parte 

das obrigações da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos 

trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente 

convencionado em contrato, segundo  o artigo 5°-A, § 3°, da Lei n° 6.019/74, incluído 

pela Lei n° 13.429/2017. 

 O descumprimento das normas previstas na Lei da Terceirização impõe a empresa 

infratora, seja ela a prestadora do serviço ou contratante, ao pagamento de multas regidas pelo 

Título VII da CLT. 

 

 

 

 

 

 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art4a
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art5a_p5
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art5a_p5
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art5a
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art5a
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art5a_p3
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/clt/artigos/clt_601_701.php#tit_7
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/dl5452_1943.asp
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Figura 2- As relações entre a empresa contratante de serviços, a empresa prestadora de 

serviços e o trabalhador que executa o serviço 

 
Fonte: Econet Editora (2018). 

 

2.3.2.1A influência da terceirização do trabalho nos negócios 

 

Na prática, a Lei 13. 429/2017 passou a permitir que as atividades-fim - e não apenas 

as atividades-meio – possam ser terceirizadas. Por exemplo, uma universidade agora pode 

terceirizar também a contratação de professores, enquanto, antes, isso poderia ser feito apenas 

com serviços como alimentação e limpeza (SANTOS, C. 2017). 

Mas o que isso representa para os cerca de 14,3 milhões de trabalhadores terceirizados 

no Brasil, e para os empregadores, será que são só benefícios? O fato é que, da perspectiva da 

área de recursos humanos, a terceirização irrestrita não traz somente vantagens ao empregador 

e desvantagens ao empregado (SANTOS, C. 2017). 

Com a diminuição da burocracia, fica mais fácil para o empregador fazer contratações 

e, assim, fomentar a geração de empregos – em especial para micro e pequenos empresários. 

Já nas médias, grandes empresas e multinacionais, sabemos que existe uma gestão de 

headcount bastante rigorosa, que exige muitas aprovações para uma nova contratação, então a 

terceirização pode tornar a composição da equipe nesses casos mais ágil e menos burocrática. 
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Entretanto, os custos com funcionários não necessariamente vão diminuir, pois, na 

terceirização, a empresa contratante arca com 100% do salário e dos encargos, além de 

benefícios e de uma taxa de administração que gira em torno de 15%. Outra questão que 

precisa ser analisada com cuidado pelo empregador é a rotatividade dos colaboradores, que 

tende a aumentar com a redução do vínculo empregatício. Isso pode gerar perda de 

produtividade e engajamento e enfraquecer a cultura organizacional (SANTOS, C.2017). 

Por fim, o empregador precisa checar detalhadamente se a empresa contratada como 

terceira atende as exigências da lei, se possui um CNAE que permita alocação de pessoas e 

um bom fôlego financeiro para arcar com eventuais passivos trabalhistas. O capital social 

deve seguir os requisitos da lei 13.429, que é dado pelo número de empregados – em 

empresas com até cem colaboradores, o capital mínimo é de R$ 100 mil (SANTOS, C. 2017). 

Já da perspectiva dos funcionários, alguns ganhos que a nova lei aporta estão 

relacionados à maior oferta de emprego e à legalização de todos que já trabalham como 

pessoa jurídica. Além disso, ao contrário do que muitos pensam, os direitos da CLT (como 

INSS, FGTS e aviso prévio) serão mantidos. A lei estabelece ainda que tanto a empresa 

contratante quanto a contratada têm responsabilidade sobre as obrigações trabalhistas dos 

terceirizados. Assim, se a terceirizada não pagar causas trabalhistas, quem paga é a 

contratante (SANTOS, C.2017). 

Por outro lado, a terceirização também pode ter alguns efeitos negativos para os 

funcionários: corre-se o risco de enfraquecer o vínculo empregatício com a companhia; 

benefícios como vale-refeição, vale-transporte e plano de saúde podem ser reduzidos. Porém 

devemos lembrar que quem determina o salário não é o empregador e, sim, o mercado, o que 

diminui manipulações unilaterais. No caso de terceirizar o atual PJ, como a cunha fiscal é 

menor, uma parte da redução pode ser incorporada ao salário, fato que exige muito cuidado na 

hora da contratação (SANTOS, C.2017). 

A verdade é que as empresas que aderirem à terceirização também precisam aderir às 

boas práticas e à ética, para que os direitos do trabalhador sejam preservados. Somente desta 

forma, todos os lados podem sair ganhando (SANTOS, C.2017). 

 

2.4 Os gastos de produção 
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Para Iudícibus e Marion (211, p.171), gasto é todo sacrifício para aquisição de um bem 

ou serviço com pagamento no ato (desembolso) ou no futuro (cria uma dívida). Assim a 

entidade tem gasto na compra de imobilizado, na compra de matéria-prima, na produção, etc. 

 

2.4.1 Classificação dos gastos 

Os gastos classificam-se em Custos, Despesas, Investimentos e Perdas. Quanto à 

variabilidade os Custos e as Despesas classificam-se em fixos ou variáveis (MARTINS, 

2009). 

 

2.4.1.1 Custos Fixos 

 

 Para Oliveira e Perez JR (2009, p.64), custos fixos são aqueles que permanecem 

constantes dentro de determinada capacidade instalada, independentemente do volume de 

produção. Consequentemente, não são identificados como custos da produção do período, 

mas como custos de um período de produção. Por exemplo: aluguel do prédio, salários, 

encargos sociais das chefias e seguro da fábrica. 

 Crepaldi (2009, p.9), ressalta que os custos são fixos dentro de determinada faixa de 

produção e, em geral, não são sempre fixos, podendo variar em função de grandes oscilações 

no volume de produção. É um custo fixo no total, mas variável nas unidades produzidas. 

 

2.4.1.2 Custos variáveis  

 

 São aqueles custos que mantêm uma relação direta com o volume de produção ou 

serviço e, consequentemente, podem ser identificados como os produtos. Dessa maneira, o 

total dos custos variáveis cresce á medida que o volume de atividades da empresa aumenta. 

Na maioria das vezes, esse crescimento no total evolui na mesma proporção do acréscimo no 

volume produzido Oliveira e Perez JR (2009, p. 68). 

 São exemplos de custo variáveis, a matéria-prima e a mão de obra direta. 

 

2.4.1.3 Despesas Fixas 

 

São aquelas despesas que permanecem constantes dentro de determinada faixa de 

atividades geradoras de receitas, independentemente do volume de vendas ou de prestação de 
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serviços Oliveira e Perez JR (2009, p.66). São exemplos de despesas fixas os honorários, 

salários de diretores e funcionários administrativos, despesas financeiras e encargos sociais. 

 

2.4.1.4 Despesas Variáveis 

 

Segundo Oliveira e Perez JR (2009), as despesas variáveis são aquelas que variam 

proporcionalmente às variáveis no volume de receitas. Essas despesas podem ser identificadas 

com as receitas geradas e facilmente quantificadas. 

Exemplos: impostos incidentes sobre o faturamento, comissão de vendedores sobre as 

vendas e gastos com fretes para entrega dos produtos vendidos. 

 

2.4.2 Análise dos gastos: Custo-Volume-Lucro 

 

Instrumento utilizado para projetar o lucro que seria obtido a diversos níveis possíveis 

de produção e vendas, bem como para analisar o impacto sobre o lucro de modificações no 

preço de venda, nos custos e em ambos. É baseada no custeio variável e, por meio dela, pode-

se estabelecer qual a quantidade mínima que a empresa deverá produzir e vender para que não 

incorra em prejuízo (CREPALDI, 2009, p. 237). 

É uma ferramenta importante no planejamento de curto prazo, pois explora o 

relacionamento existente entre as suas quatro principais variáveis: custo, receita, volume de 

saída e lucro. 

 

2.4.2.1 Custeio por absorção 

 

Conforme Crepaldi (2009, p. 218), Custeio por absorção é o método derivado da 

aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade e é no Brasil, adotado pela legislação 

comercial e pela legislação fiscal. 

Nesse método de custeio, todos os Custos de Produção são apropriados aos produtos 

do período. Os custos de produção podem ser apropriados diretamente, como é o caso do 

material direto e mão-de-obra direta, ou indiretamente, como é o caso dos custos indiretos de 

fabricação. Os gastos que não pertencem ao processo produtivo, como as despesas, são 

excluídos. 
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2.4.2.2 Custeio variável 

 

Segundo Oliveira e Perez JR (2009, p. 135), fundamenta-se na separação dos gastos 

em gastos variáveis e gastos fixos, isto é, em gastos que oscilam proporcionalmente ao 

volume da produção e vendas e gastos que se mantêm estáveis perante volumes de produção e 

vendas oscilantes dentro de certos limites.  

É um tipo de custeamento que considera como custos de produção de um período 

apenas os custos variáveis incorridos, desprezando os custos fixos (CREPALDI, 2009). 

 

2.4.2.3 Ponto de Equilíbrio (PE) 

 

O ponto de equilíbrio (PE) encontra-se em um determinado nível de atividade onde o 

volume de vendas (receitas) é igual aos gastos da empresa fazendo com que o lucro seja nulo. 

Para Assaf e Lima (2009), o ponto de equilíbrio forma-se a partir das relações dos 

custos e despesas fixos e variáveis com as receitas de vendas. Pode-se calcular algebricamente 

o ponto de equilíbrio operacional através da seguinte forma: 

PEq = 
CDF 

PVu – CDVu 

 

 

 

 

PE = Gastos Fixos/IMC 

 

Onde: 

PE = ponto de equilíbrio 

q = quantidade 

CDF = custos e despesas operacionais fixos no período 

PVu = preço de venda unitário 

CDVu = custos e despesas operacionais variáveis por unidade 

 

Segundo Oliveira e Perez Jr (2009), com o ponto de equilíbrio pode-se determinar o 

nível de atividade necessário para cobrir todos os custos e despesas, avaliar a lucratividade em 

vários níveis de venda e favorecer a análise dos efeitos da lucratividade decorrente de 

alterações nos custos fixos e variáveis, nas despesas, no volume de vendas, no preço de 

vendas e na distribuição de produtos vendidos. 

PE$ = PEq x PVu 
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É possível calcular o ponto de equilíbrio contábil ou operacional, o ponto de equilíbrio 

econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Segundo Assaf e Lima (2009), o ponto de 

equilíbrio contábil considera todas as operações realizadas pela entidade; no ponto de 

equilíbrio econômico deve ser considerado um lucro mínimo, representado pelo custo de 

oportunidade do investimento feito pelos proprietários; e no ponto de equilíbrio financeiro são 

consideradas as amortizações e desconsiderados os gastos não desembolsáveis. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nos itens a seguir expõem-se os procedimentos metodológicos que irão nortear e 

explorar o processo de interpretação e analise de dados coletados e apresentados, bem como o 

histórico da empresa. 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

A presente pesquisa configura-se como um estudo de caso de cunho descritivo e 

análise qualitativa, no qual se destina analisar o custeio da propriedade rural e os reflexos da 

Lei n°13.429/2017 através de um estudo de caso realizado em uma Fazenda da Região 

Central do Rio Grande do Sul. 

De acordo com Gil, (1946, p. 58) “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento [...]”. 

No ponto de vista de Fonseca (2002, p.33), “O estudo de caso pode decorrer de acordo 

com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de 

vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 

perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo”. 

Segundo Gil (2008 p.42) “As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis” e para Oliveira (2002), descritiva procura 

descrever os fenômenos da realidade estudada com exatidão, analisar suas diferentes formas, 

classificações e ordenações, possibilitando ao pesquisador compreender melhor o 

comportamento dos fatores e elementos capazes de influenciar um determinado fenômeno. 

 Pesquisa qualitativa baseia-se em obter maiores informações a respeito dos fatores que 

atuam para seu nicho de público escolhido, Lakatos e Marconi (2012 p. 136) coloca que 

“medidas quantitativas respondem à pergunta “quanto” e as qualitativas à questão “como”. 

Analisar qualitativamente é uma forma de entender a natureza de um fenômeno social, 

além de ser uma opção do pesquisador, segundo Richardson (1999), possibilitando, segundo 

Deslandes (1994, p. 22), envolver “percepções, significados, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos impossibilitados de serem reduzidos à operacionalização das variáveis”. 



32 
 

 
 

3.2 Objeto de estudo: caracterização da propriedade estudada 

 

A área analisada neste estudo trata-se de uma fazenda situada no interior da cidade de 

São Gabriel, centro do estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de um empreendimento familiar 

rural, constituindo inscrição estadual por pessoa física no CPF e matrícula CEI. 

As principais atividades da fazenda são: a plantação de soja, como cultura de verão e 

no inverno a plantação de pastagem, azevém, aveia, nagô forrageiro, com objetivo principal 

de fazer a melhoria da estrutura do solo, cobertura de palha e melhorar a matéria orgânica do 

solo, para preparar o mesmo para a plantação de soja, fazendo assim com que ocorra a 

diminuir a exaustão do solo devolvendo a ele os minerais necessários para a nova safra e 

balanceando as condições bioquímicas e físicas do solo à médio e longo prazo impedindo que 

o mesmo se esgote. 

Com 3.500 mil hectares de terra onde ocorre a consorciação das atividades agrícolas 

entre plantio de soja no verão e no inverno plantas forrageiras, enquadrando-se como uma 

grande propriedade, que tem participação no mercado com as atividades relacionadas à 

armazenamento de grão. 

A fazenda movimentou um quadro de 27 empregados, no período analisado de 2017, 

contratados por carteira assinada nas normas de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), e 

por contrato de trabalho por tempo indeterminado nas funções de tratorista, mecânico, 

cozinheira, coordenadora agropecuária e servente de limpeza. 

 

3.3 A coleta de dados 

 

   A coleta foi realizada pela autora na fazenda e no escritório de contabilidade 

responsável, no período de setembro a novembro de 2018. 

A pesquisa foi realizada através do levantamento de dados feitos por meio de 

entrevista não estruturada na propriedade com os envolvidos, através da obtenção de 

documentos contábeis fornecidos pelo contador e do estudo bibliográfico sobe o tema. Os 

dados tiveram como base o ano de 2017, para assim conseguir realizar a exposição dos 

resultados relevantes e coerentes aos objetivos traçados no presente trabalho.  

Lakatos e Marconi (2012 p. 48-49) define a característica da pesquisa documental 

como:  
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“Fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ser 

recolhidas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois.”  

 

  Para Fonseca (2002, p.32), “a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento 

de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites...”. Gil (2007, p.44), os exemplos mais 

característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigação, sobre ideologias ou aquelas que 

se propõem á análise das diversas posições acerca de um problema. 

 

3.3.1 Instrumentos de coleta 

 

Como mencionado no item anterior, a coleta dos dados deu-se através da aplicação de 

entrevistas semiestruturadas ao produtor e ao contador. 

A entrevista é um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 

dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social, segundo 

Lakatos e Marconi (2012 p.80), reforça ainda que para Goode e Hatt (1969 p.237), a 

entrevista “consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de 

certo ato social como a conversação”, enquanto o questionário traz uma coleta de dados 

constituída por uma ordem de perguntas. 

Também se deu a coleta através da obtenção de documentos contábeis referentes ao 

ano de 2017, fornecidos pelo contador tais como: extratos mensais da folha de pagamento, 

declaração do Imposto de Renda Pessoa Física produtor rural, Razão das Contas Contábeis 

movimentadas e Livro Caixa do produtor rural.   

O livro caixa é um documento que pode ser utilizado nas atividades de uma empresa e 

agrícola, de qualquer porte, em que se efetuam os registros de entradas e saídas de dinheiro, e 

que visa auxiliar a escrituração contábil. 

No livro caixa ficam registrados os recebimentos e pagamentos de um período diário, 

mensal ou anual; como os pagamentos e recebimentos da sua atividade desenvolvida. 

Os agricultores que estão obrigados por lei a escriturar o livro caixa devem priorizar 

este trabalhado em seu negócio, pois ele define a apuração do imposto de renda, assim, é 

importante que os fluxos de entrada e saída estejam bem organizados. Este documento 

contribui para o controle do fluxo monetário de um negócio, mas também pode ser utilizado 

em finanças pessoais ou familiares. 
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3.4 Tabulação e análise dos dados 

 

A tabulação e a consequente análise dos dados foram realizadas pela autora deste 

trabalho. Os dados foram tabulados utilizando-se do Excel, a fim de sintetizar as informações 

necessárias extraídas dos documentos fornecidos, e posteriormente analisada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados deste estudo de caso realizado, bem 

como a discussão dos dados tabulados. 

Conforme relatado pelo contador na entrevista realizada, é importante ressaltar que 

existem duas formas de apurar os resultados na contabilidade, através do regime de caixa e 

pelo regime de competência.  

As empresas podem escolher qualquer um dos regimes para registrar os eventos 

ocorridos e apurar seus impostos, e o profissional da contabilidade deve estar atendo a este 

aspecto e entender qual a melhor forma realizar a tributação. 

 O regime de caixa considera o registro contábil, as negociações no momento em que 

há a transação financeira. Quando se observa somente a movimentação financeira, em 

palavras mais simples no ato do pagamento das despesas, e no ato do recebimento de suas 

receitas. Já o regime de competência é considerado o fato gerador do objeto, ou seja, na data 

do documento, não importando quando vai ser pago ou recebido. 

 A legislação brasileira e os princípios contábeis consideram o regime de competência 

como oficial, a ser adotado na maioria das empresas. Mas para Atividade Rural é exigido pela 

legislação o REGIME DE CAIXA. 

 

4.1 Análise do custeio da propriedade rural 

 

No Quadro 3 é possível visualizar os bens móveis, os quais compõem o ativo fixo 

adquirido e utilizado na exploração da atividade agrícola pelo produtor. Bens estes compostos 

basicamente por máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos. São imprescindíveis para a 

execução e manutenção do negócio, dentro de um fluxo de produção normal. 

Os bens foram relacionados pelo ano de aquisição e a depreciação calculada nos 

índices estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. 

  

Quadro 3 –Bens móveis e o cálculo da depreciação 

Descrição dos bens 

Ano de 

aquisição 

Valor 

aquisição 

 (R$) 

Prazo 

deprec. 

TX 

deprec. 

Valordepreciação 

anual (R$) 

Trator MF 5320/4K 2002 73.000,00 10 0% 0,00 

Camionete Pikup 2006 100.000,00 10 0% 0,00 

Máquina agrícola 2007 60.450,00 10 0% 0,00 

https://blog.contaazul.com/o-que-e-regime-de-caixa/
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Plantadeira MF 510 L45 2009 65.000,00 10 10% 6.500,00 

Carreta graneleiramod. 11500, sério 5821 2010 19.250,00 10 10% 1.925,00 

Carreta graneleiramod. 11500, sério 5852 2010 19.250,00 10 10% 1.925,00 

DGPS Topper Stara 2010 8.000,00 10 10% 800,00 

Colheitadeira MF 32 2010 38.600,00 10 10% 3.860,00 

Máquina agrícola 2011 60.450,00 10 10% 6.045,00 

Trator MF 7415K 2012 236.000,00 10 10% 23.600,00 

Sistema de irrigação tipo pivot 2012 395.000,00 10 10% 39.500,00 

Plantadeira MF adubadora 2012 35.000,00 10 10% 3.500,00 

Plantadeira adubadora MF 513 2012 30.000,00 10 10% 3.000,00 

Pulverizador autopropelino 2012 345.000,00 10 10% 34.500,00 

Camioneta Toyota Hilux 4x4 2012 70.000,00 10 10% 7.000,00 

Abastecedor 7.0 Rotoplastyc 2012 24.000,00 10 10% 2.400,00 

Speedmix 3.0 calda pronta 2012 16.000,00 10 10% 1.600,00 

Plataforma nova de corte MF 2013 26.666,67 10 10% 2.666,67 

Plataforma nova de corte MF 2013 26.666,67 10 10% 2.666,67 

Colheitadeira MF 2013 208.333,33 10 10% 20.833,33 

Colheitadeira MF 2013 208.333,33 10 10% 20.833,33 

Plantadeira de milho 2013 105.000,00 10 10% 10.500,00 

Conjunto sistema de irrigação pivot 2013 331.700,00 10 10% 33.170,00 

Trator agrícola MF 7180 2013 190.000,00 10 10% 19.000,00 

Grade 900 XT 2013 41.000,00 10 10% 4.100,00 

Plantadeira adubadora MF 515 2014 112.500,00 10 10% 11.250,00 

Plantadeira adubadora MF 515 2014 112.500,00 10 10% 11.250,00 

Trator MF 7415 K 2014 295.000,00 10 10% 29.500,00 

Trator agrícola MF 7370 2014 236.517,00 10 10% 23.651,70 

Trator agrícola MF 7370  2014 256.250,00 10 10% 25.625,00 

Trator MF 106  2014 168.000,00 10 10% 16.800,00 

Pulverizador agrícola Uniport 3030 2014 665.000,00 10 10% 66.500,00 

Trator MF 7415K 893F 2014 295.000,00 10 10% 29.500,00 

Carreta transportadora plataforma 2014 23.623,12 10 10% 2.362,31 

Carreta transportadora plataforma 2014 23.623,12 10 10% 2.362,31 

Unidade de recebimento de cereais 2014 606.745,05 10 10% 60.674,51 

Colheitadeira MF 9895 HCS 2014 433,33 10 10% 43,33 

Carreta graneleiratrankerfast 2014 57.000,00 10 10% 5.700,00 

Carreta agrícola multihidráulica 2015 34.976,87 10 10% 3.497,69 

Carreta agrícola multihidráulica 2015 34.976,87 10 10% 3.497,69 

Distribuidor de calcário Itaimbé 2016 12.833,33 10 10% 1.283,33 

Plantadeira Adubadora MF 515 L15 2016 45.166,66 10 10% 4.516,67 

Grade GN 64 2016 11.333,33 10 10% 1.133,33 

Um trator MF 7415K 883C 2016 372.000,00 10 10% 37.200,00 

Trator agrícola MF 7415K jan/17 124.000,00 10 10% 12.400,00 

Pulverizador autopr MF 9030P18DGAB jan/17 230.000,00 10 10% 23.000,00 

Pulverizador autopr MF 9030P18DGAB fev/17 230.000,00 10 10% 21.083,33 
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Esteira CTS p/colheitadeira  mar/17 83.333,34 10 10% 6.944,45 

Esteira CTS p/colheitadeira mar/17 83.333,34 10 10% 6.944,45 

Sensor rolagem Iitaimbé mar/17 1.270,74 10 10% 9.636,45 

Carreta graneleiratanker abr/17 26.333,34 10 10% 1.975,00 

Carreta graneleiratanker abr/17 26.333,34 10 10% 1.975,00 

Camionete TP Toyota  abr/17 151.803,00 10 10% 11.385,23 

Camionete TP Toyota  abr/17 151.803,00 10 10% 11.385,23 

Maquina escavadeira  mar/17 50.000,00 10 10% 3.333,33 

Uma lavadora industrial J400 mai/17 3.195,00 10 10% 239,63 

Colheitadeira MF 9895 mai/17 443.333,34 10 10% 29.555,56 

Atuador elétrico da Itaimbé jun/17 985,74 10 10% 57,50 

Pacarregadeira Case mod 621DZB jun/17 312.500,00 10 10% 18.229,17 

Colheitadeira MF 9895 jul/17 450.000,00 10 10% 22.500,00 

Tanque de combustível ago/17 1.530,50 10 10% 63,77 

Trator agrícola Valtra  set/17 280.000,00 10 10% 9.333,33 

Guincho agrícola Tatu mod GATG out/17 31.000,00 10 10% 775,00 

Tandem Valtra mod TDH517 out/17 19.260,00 10 10% 481,50 

Pulverizador autop. MF out/17 585.000,00 10 10% 14.625,00 

Ponteira 28M da Itaimbé out/17 3.973,81 10 10% 99,35 

Ponteira 28M da Itaimbé out/17 3.973,81 10 10% 99,35 

UC modelo controle Itaimbé out/17 3.739,21 10 10% 93,48 

Trator agrícola MasseyFergunson nov/17 505.000,00 10 10% 8.416,67 

Trator agrícola MasseyFergunson nov/17 505.000,00 10 10% 8.416,67 

Colheitadeira MF 9895 GCS nov/17 1.400.000,00 10 10% 23.333,33 

Bomba industrial Wayne nov/17 4.500,00 10 10% 75,00 

Esteira borracha CTS 36T23  nov/17 263.914,95 10 10% 4.398,58 

Esteira borracha CTS 36T23  nov/17 263.914,95 10 10% 4.398,58 

Console X25SN Itaimbé nov/17 18.400,00 10 10% 306,67 

Totais 

  
12.353.610,09 

  

  
841.833,44 

Fonte: elaborado pelo autor através dos dados do IRPF 2017. 

 

No quadro acima, vê-se que o valor da depreciação calculada para o ano de 2017 foi 

de R$ 841.833, 44 e, que o total dos bens móveis totaliza a importância de R$ 12.353.610,09. 

São investimentos em ativos fixos utilizados na atividade fim da fazenda agrícola, mas 

bastante expressivos e, como consequência o valor da depreciação (desvalorização destes 

bens) também é bem considerável. 

Contudo não é contabilizada a depreciação na atividade agrícola, pois para fins de 

apuração fiscal tudo o que se compra para uso na atividade rural é considerado despesa e tudo 

o que se vende é considerado receita. Isto vale até mesmo quando se vende uma máquina, 

equipamento, veículo, ou seja, bens de uso, mas que por algum motivo resolve-se desfazer-se. 
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A compra de um trator a vista, ou financiado por uma instituição financeira é 

considerado despesas pelo valor total do bem no ano da aquisição. Só é considerada despesa 

parcial quando o bem adquirido é pago fracionado anualmente sem a intermediação de 

financiamento ou custeio agrícola; como por exemplo, quando uma concessionária agrícola 

parcela ela própria o bem, ela irá receber fracionadamente o equipamento diferente de quando 

é financiado por uma instituição financeira, onde a concessionária recebe todo o valor do bem 

e a dívida passa a ser com a instituição. 

 Conforme o tratamento utilizado no parágrafo anterior para contabilizar uma despesa 

deve ser utilizado à mesma metodologia para todas as receitas. 

 No Quadro 4, a seguir, serão apresentados os dados extraídos dos resumos das folhas 

de pagamentos no período de 2017 e, referem-se às funções exercidas pelos funcionários no 

ano de 2017 conforme o período que cada um permaneceu com vínculo contratual junto à 

fazenda, o montante das remunerações pagas a cada um, o valor do desconto alimentação, o 

valor do desconto do INSS e o valor do FGTS. 

 

Quadro 4 – Resumo da folha de pagamento: funções, tempo de trabalho, remunerações, 

contribuições para o INSS e FGTS, e desconto alimentação. 

Funções dos trabalhadores 

No. meses 

trab. 2017 

Remuneração 

bruta (R$) 

Desc. 

alimentação 

(R$) 

INSS 

colaborador 

(R$) 

FGTS 

(R$) 

Tratorista Agrícola 1 4 6.106,52 149,80 244,26 488,52 

Tratorista Agrícola 2 12 18.881,66 112,35 244,26 529,50 

Tratorista Agrícola 3 3 4.172,78 134,82 244,26 766,34 

Tratorista Agrícola 4 1 2.230,58 103,61 136,37 411,15 

Tratorista Agrícola 5 1 2.103,36 113,60 116,01 413,18 

Tratorista Agrícola 6 4 6.106,52 112,35 244,26 529,50 

Tratorista Agrícola 7 5 8.294,69 149,80 244,26 488,52 

Tratorista Agrícola 8 12 18.881,74 149,80 244,26 488,52 

TratoristaAgrícola 9 12 18.354,11 149,80 244,26 488,52 

TratoristaAgrícola 10 4 6.106,52 149,80 244,26 488,52 

TratoristaAgrícola 11 12 18.306,56 149,80 244,26 518,55 

TratoristaAgrícola 12 8 5.683,47 53,68 32,56 389,63 

TratoristaAgrícola 13 3 4.172,78 139,81 244,26 450,97 

TratoristaAgrícola 14 3 4.172,78 131,08 244,26 427,45 

TratoristaAgrícola 15 2 3.816,58 146,80 244,26 518,55 

TratoristaAgrícola 16 2 3.816,58 112,35 244,26 451,18 

Tratorista Agrícola 17 2 3.816,58 112,35 239,28 361,41 

Tratorista Agrícola 18 5 8.294,69 112,35 244,26 366,39 

Tratorista Agrícola 19 5 8.294,69 197,48 244,26 663,57 

TratoristaAgrícola 20 2 3.204,06 57,79 117,15 227,01 
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Tratorista Agrícola 21 3 4.859,78 72,45 184,68 270,98 

TratoristaAgrícola 22 1 2.529,74 72,45 170,13 270,98 

Mecânico Manut. De tratores 1 5 3.804,00 99,87 342,36 384,90 

Coordenadora Agropecuária 1 3 8.880,55 537,53 320,30 2198,71 

Cozinheira 1 12 17.606,24 93,63 349,94 385,13 

Servente de Limpeza 1 3 4.637,36 112,35 239,28 361,41 

Trabalhador agropecuário 1 1 1.831,00 0,00 163,59 219,71 

TOTAL (R$)   198.965,92 3.527,50 6.075,55 13.558,80 

MONTANTE TOTAL (R$) 218.600,27 

Fonte: elaborado pelo autor através dos dados dos extratos das folhas de pagamentos de2017. 

 

Como pode ser visualizado no quadro acima, a fazenda movimentou um quadro de 27 

empregados, no período analisado de 2017, contratados por carteira assinada nas normas de 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), e por contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. Na função de tratorista foi 22, nas funções de mecânico de manutenção de 

tratores, coordenadora agropecuária, cozinheira, servente de limpeza e trabalhador 

agropecuária 1 funcionário em cada uma delas.  

Contudo apenas 5 destes colaboradores permaneceram todo o ano com vínculo 

contratual, o que demonstra grande rotatividade no quadro de funcionários. Conforme exposto 

pelo produtor rural, proprietário da fazenda, duas situações desencadeiam esta situação: a 

rotina de trabalho ser bastante estafante ao ponto de fazer com que muitos trabalhadores não 

se adaptem a esta jornada levando ao desligamento das funções e a sazonalidade da atividade 

que faz com que não seja necessária a manutenção de um grande número de funcionários 

durante todos os meses do ano. 

O montante gasto com os colaboradores para custear a propriedade rural totalizou R$ 

198.965,92 a título de remunerações brutas e R$ 13.558,80 de FGTS. Os valores do desconto 

alimentação e do INSS colaborador já estão inclusos no valor da remuneração bruta, eles 

apenas foram destacados no quadro para fins de conhecimento.  

Estes são valores bastante expressivos, e a alta rotatividade de colaboradores é um 

fator que contribui para encarecer os gastos com mão de obra e causam transtornos na rotina 

diária de trabalho. Os transtornos são gerados pelo fato de que com a saída do colaborador o 

trabalho que ele vinha desenvolvendo fique interrompido até que seja contratado alguém para 

ocupar o posto vago, a urgência de colocar alguém no posto vago pode fazer com que seja 

contratado alguém despreparado e com pouca experiência desencadeando baixa produtividade 

e, assim a contratação de um número maior de trabalhadores para realizar um trabalho que 
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poderia ser feito por um número menor desde que devidamente capacitados e experientes. E, 

isto consequentemente eleva os custos do negócio.  

Por isso, a possibilidade de terceirização da mão de obra e dos demais serviços 

necessários na propriedade por empresas devidamente capacitadas e a manutenção de 

contratos temporários para as épocas onde a demanda é maior reduziriam a problemática 

exposta no parágrafo anterior. 

O Quadro 5 foi elaborado a partir dos dados extraídos do IRPF, Livro Caixa e Razão 

Contábil do ano base 2017. Nele é demonstrado o resultado fiscal gerado no ano de 2017. 

 

Quadro 5 – Demonstração do Resultado Fiscal 

Receitas Operacionais Valor (R$) A V Despesas Operacionais Valor (R$) A V 

Venda de soja 13.106.908,83 95% Insumos e fertilizantes 5.413.509,46 39% 

Venda de implementos 734.605,24 5% 
Aquisição de máquinas e 

implementos 
6.257.491,41 

45% 

      
Combustíveis e 

lubrificantes 
1.244.499,57 

9% 

      Sementes 306.223,93 2% 

      
Manutenção de máquinas 

e equipamentos 
529.875,61 

4% 

      
Manutenção de 

instalações 
154.265,50 

1% 

      Benfeitorias 21.417,00 0% 

      
Salários e encargos 

sociais 
271.907,02 

2% 

      Taxas e impostos 3.577,32 0% 

      Juros financeiros 952.493,40 7% 

      Despesas operacionais 15.837,94 0% 

      Outras 102.426,47 1% 

Total das receitas 13.841.514,07 100% Total das despesas 15.273.524,63 110% 

Resultado Fiscal -1.432.010,56 -10% 

Fonte: elaborado pelo autor através dos dados do IRPF, Livro Caixa e Razão Contábil do ano 

base 2017. 

 

O resultado fiscal da atividade rural foi apurado mediante a escrituração do Livro 

Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que 

integram a atividade. Considerando os dados do quadro temos: totalidade das receitas R$ 

13.841.514,07, e a totalidade das despesas R$ 15.273.524,63, dessa maneira o resultado foi 

negativo de R$ 1.432.010,56. 
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Quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual. 

Para sua apuração, as receitas e despesas são computadas mensalmente pelo regime de caixa.  

Nesta análise do resultado fiscal temos as Receitas menores que as Despesas tendo 

assim um Resultado Fiscal negativo, o que repercutiu ao contribuinte o não pagamento do 

imposto de renda ao fisco, pois as despesas contabilizaram R$ 1.432.010,56 a mais que suas 

receitas. Este valor representa um prejuízo fiscal de 10% quando comparado com o montante 

de receitas geradas no período. 

Este prejuízo fiscal apurado neste ano de 2017, pela legislação será permitido utilizar 

para compensação na apuração do exercício seguinte. Desta forma este prejuízo poderá ser 

somado com as despesas em campo próprio na declaração de imposto der renda do ano 

seguinte. 

Na totalidade das despesas estão inclusos o montante da Aquisição de máquinas e 

implementos no ano de 2017, que corresponde a R$ 6.257.491,41 (seis milhões duzentos e 

cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e um reais com quarenta e um centavos), 

equivalente 45% da totalidade das despesas apuradas. 

De acordo com a Legislação da Receita Federal, o encerramento das contas de receitas 

e despesas nas atividades empresariais consiste em fazer um lançamento em todas as contas 

envolvidas de modo a deixá-las com saldo igual a zero, cuja contrapartida seria dada em uma 

única conta, denominada resultado do exercício. Consequentemente, as receitas serão 

creditadas e as despesas, debitadas na conta resultado do exercício. 

Na apuração do resultado das atividades agrícolas, a sistemática acontece de maneira 

diferente, o resultado é a diferença entre os valores das receitas recebidas e das despesas de 

custeio e dos investimentos pagos no ano-calendário, correspondentes a todas as unidades 

rurais exploradas pela pessoa física. Pois este produtor agrícola deste estudo possui 

exploração agrícola em três municípios no estado do RS sendo eles: São Gabriel, Cacequi, e 

Dilermando de Aguiar. 

O Quadro 6 também foi elaborado a partir dos dados extraídos do IRPF, Livro Caixa e 

Razão Contábil do ano base 2017. Nele é demonstrado o resultado contábil gerado no ano de 

2017. 

A diferença deste demonstrativo para o anterior é que não são consideradas como 

despesas as aquisições de máquinas e implementos, mas sim o seu desgaste/desvalorização, 

ao qual se denomina depreciação. Importante ressaltar que estes ativos fixos quando vendidos 

pelo produtor rural tornar-se-ão receitas em decorrência da venda. O valor apresentado no 
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quadro a seguir da depreciação de máquinas e implementos foi demonstrado e calculado no 

Quadro 3. 

 

Quadro 6 – Demonstração do Resultado Contábil 

Receitas Operacionais Valor (R$) A V Despesas Operacionais Valor (R$) A V 

Venda de soja 13.106.908,83 95% Insumos e fertilizantes 5.413.509,46 39% 

Venda de implementos 734.605,24 5% 
Depreciação de máquinas 

e implementos 841.833,44 6% 

      
Combustíveis e 

lubrificantes 1.244.499,57 9% 

      Sementes 306.223,93 2% 

      
Peças p/manutenção de 

máquinas e equipamentos 529.875,61 4% 

      
Peças p/manutenção de 

instalações 154.265,50 1% 

      Benfeitorias 21.417,00 0% 

      

Salários, encargos sociais 

e outros gastos com 

pessoal 271.907,02 2% 

      Taxas e impostos 3.577,32 0% 

      Juros financeiros 952.493,40 7% 

      Despesas operacionais 15.837,94 0% 

      Outras 102.426,47 1% 

Total das receitas 13.841.514,07 100% Total das despesas 9.857.866,66 71% 

Resultado Contábil  3.983.647,41 29% 

Fonte: elaborado pelo autor através dos dados do IRPF, Livro Caixa e Razão Contábil do ano 

base 2017. 

 

Considerando os dados do quadro temos: totalidade das receitas R$ 13.841.514,07, e a 

totalidade das despesas de R$ 9.857.866,66, dessa maneira o resultado contábil foi positivo de 

R$ 3.983.647,41. Nesta análise do Resultado Contábil temos as Receitas maiores que as 

Despesas tendo assim um saldo positivo que representa um lucro contábil de 29% quando 

comparado com o montante de receitas geradas no período. 

A partir dos dados apresentados no Quadro 6, de receitas e despesas, nos parágrafos a 

seguir será apresentado um melhor detalhamento sobre a sua origem e com isso entender se 

são variáveis ou fixos para que se possa calcular o ponto de equilíbrio operacional em valor, 

ou seja, aquele decorrente somente da atividade fim da propriedade. 

Nos gastos com insumos e fertilizantes, que representam 39%, estão inclusos os 

defensivos agrícolas, adubos, calcários, fertilizantes,... Os combustíveis e lubrificantes são 

utilizados no funcionamento dos equipamentos e máquinas agrícolas e representam 9%. As 

sementes de soja utilizadas no plantio representam 2%. Os gastos com manutenção de 
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máquinas, equipamentos e instalações são compostos de peças e acessórios. Os juros 

financeiros decorrentes dos financiamentos bancários representam 7%, valor este bastante 

significativo, pois representam quase ¼ do lucro contábil. 

As despesas operacionais são compostas pelos serviços de terceiros prestados por 

pessoas jurídicas contratadas e, não representam 1% dos gastos (R$ 15.837,94).Como se vê as 

funções desempenhadas pelo que se pode classificar como terceirização no meio rural, neste 

estudo de caso, é bem pouco significativa frente a todo o resto do montante de gastos que este 

empreendimento demanda.  

Nas outras despesas estão inclusas os valores de alimentação, energia elétrica, telefone 

e internet. Também tem os gastos para a manutenção da propriedade representadas pelas 

benfeitorias, e os gastos com taxas e impostos diversos. 

Para a classificação dos gastos em variáveis ou fixos foi elaborado do Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Demonstração do Resultado Custeio Variável 

DRE Custeio Variável Valor (R$) A V 

Receitas Operacionais 13.106.908,83 100,00% 

Venda de soja 13.106.908,83 100,00% 

(-) Gastos Variáveis 7.766.015,59 59,25% 

Insumos e fertilizantes 5.413.509,46 41,30% 

Combustíveis e lubrificantes 1.244.499,57 9,49% 

Sementes 306.223,93 2,34% 

Peças p/manutenção de máquinas e 

equipamentos 
529.875,61 4,04% 

Salários e encargos sociais 271.907,02 2,07% 

(=) Margem de Contribuição 5.340.893,24 40,75% 

(-) Gastos Fixos 2.091.851,07 15,96% 

Peças p/manutenção de instalações 154.265,50 1,18% 

Depreciação de máquinas e implementos 841.833,44 6,42% 

Benfeitorias 21.417,00 0,16% 

Taxas e impostos 3.577,32 0,03% 

Juros financeiros 952.493,40 7,27% 

Despesas operacionais 15.837,94 0,12% 

Outras 102.426,47 0,78% 

Resultado: lucro  3.249.042,17 24,79% 

Fonte: elaborado pelo autor através dos dados coletados na pesquisa. 

 

 Assim, a partir dos dados tabulados no quadro acima é possível extrair as informações 

necessárias ao cálculo do ponto de equilíbrio operacional em reais.  
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Dados para o Cálculo: 

 Gastos Fixos: R$ 2.091.851,07 

 IMC: 40,75%/100% = 0,4075 

 

Aplicando na fórmula:  

PE = Gastos Fixos/IMC = R$ 2.091.851,07 / 0,4075 = R$ 5.133.376,86 

 

 Então, conforme calculado o ponto de equilíbrio operacional em reais é de R$ 

5.133.376,86. Este é o montante onde os gastos decorrentes da atividade operacional que é o 

cultivo da soja igualam-se às suas receitas. A partir deste momento o empreendimento passa a 

ter lucro. 

 

4.2 Reflexos da Lei n° 13.429/2017 no trabalho rural 

 

Pelos estudos realizados viu-se que muito se tem discutido sobre as mudanças na 

legislação trabalhista em curso. Ela se ampara basicamente na nova regulamentação da 

terceirização nas relações de trabalho, já aprovada pela lei nº 13.429/17, publicada no Diário 

Oficial da União de 31/03/2017, e na prevalência da negociação entre empregador e 

empregado, sem prejuízos de outros pontos que serão alterados na CLT, com debates em 

andamento no Congresso Nacional acerca do Projeto de Lei (PL) nº 6.787/2016. 

Embora tal reforma não trate especificamente do trabalhador rural, no entanto trará 

alguns reflexos à categoria, como, por exemplo, a possibilidade de alteração da jornada de 

trabalho e dos intervalos, a mudança no prazo do contrato temporário, o pagamento das horas 

de deslocamento entre casa e trabalho mediante valor fixo ou outra forma de benefício, dentre 

outros. 

Assim, a respeito da situação do trabalhador rural, em complementação às regras cuja 

aprovação se busca para os trabalhadores em geral, existe um PL em andamento, de nº 

6.442/2016, da relatoria do deputado federal Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, 

presidente da Frente Parlamentar Agropecuária (SANTOS, L. 2017). 

Como indicado na justificativa do PL nº 6.442/2016, a lei nº 5.889/1973, que regula o 

trabalho rural, está defasada, sendo que a reforma trabalhista em curso foi idealizada com 

base nos conhecimentos adquiridos no meio urbano, em desprezo aos usos e costumes e 

especificidades do campo (SANTOS, L. 2017). 

http://www.campograndenews.com.br/educacao
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Tais argumentos, aliados ao fato do agronegócio ser o motor da economia nacional e, 

por conseguinte, necessitar de segurança jurídica nas relações entre produtores e empregados 

rurais, seriam as molas propulsoras da iniciativa legislativa. Também está presente a ideia de 

acabar ou reduzir a informalidade que existe nas relações de trabalho no meio rural 

(SANTOS, L.2017). 

Entre as inovações pretendidas pelo PL nº 6.442/2016, que são muitas em vista dos 

seus 166 artigos, merece destaque: a possibilidade do trabalhador ser remunerado com salário 

mais moradia e/ou parte da produção local (alimentos ou animais); a flexibilidade da jornada 

de trabalho, mediante negociação entre empregador e empregado, para que este possa 

trabalhar até 12 horas por dia, com remuneração a título de hora extra do que ultrapassar as 8 

horas diárias ou estipulação de banco de horas; o trabalho por 18 dias seguidos para o 

empregado que tiver residência em cidade distante do local de trabalho, mediante iniciativa 

deste, com a finalidade de usufruir de folga prolongada com a sua família; a venda de férias 

mediante iniciativa do empregado que morar na própria propriedade (SANTOS, L. 2017). 

Enfim, com o objetivo de formalizar muitas situações que já ocorrem no campo há 

tempos na prática e que não serão atingidas pela reforma trabalhista em curso, o PL nº 

6.442/2016 procura tratar do trabalho rural de forma específica, baseado nas suas 

peculiaridades, por (SANTOS, L. 2017). 

 Como se vê os reflexos da Lei n° 13.429/2017 no trabalho rural serão muito pouco 

sentido, tendo em vista que ela se concentra no setor urbano. Mas, representa o início para a 

construção de uma legislação que possa melhor estabelecer as relações de trabalho no meio 

rural.  

A partir das alterações trazidas pela Lei n° 13.467/2017 à Lei n° 13.467/2017, com 

base no estudo bibliográfico realizado e da análise do seu conteúdo focado na aplicabilidade 

para o empreendimento rural, segue a seguir um quadro comparativo entre a modalidade do 

Trabalho Temporário e da Terceirização, para os casos em que for possível estabelecer nas 

relações de trabalho. 

 

Quadro8 - Comparativo entre a modalidade de Trabalho Temporário e a Terceirização 
  Trabalho Temporário Terceirização 

Conceito contratada 

(pessoa jurídica) 

Empresa de trabalho temporário é a 

pessoa jurídica, devidamente registrada 

no Ministério do Trabalho (MTb), 

responsável pela colocação de 

trabalhadores à disposição de outras 

empresas temporariamente, com 

Considera-se prestação de serviços a 

terceiros a transferência feita pela 

contratante da execução de quaisquer de 

suas atividades, inclusive sua atividade 

principal, à pessoa jurídica de direito 

privado prestadora de serviços que 

http://www.campograndenews.com.br/educacao
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13467_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13467_2017.php
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fundamento no artigo 4°da Lei n° 

6.019/74, com alterações pela Lei n° 

13.429/2017. 

possua capacidade econômica 

compatível com a sua execução, assim 

determina o artigo 4°-A da Lei n° 

6.019/74, acrescentado pela Lei n° 

13.467/2017. 

Requisitos para a 

contratada 

desenvolver 

atividades 

As empresas de trabalho temporário, 

para que possam funcionar, deverão se 

registrar no MTb, como determina 

o artigo 5° da Lei n° 6.019/74 e o artigo 

2° da IN SRT n° 17/2014. Deverão 

apresentar provas: 

a) de inscrição no CNPJ, do Ministério 

da Fazenda; 

b) do competente registro na Junta 

Comercial da localidade em que tenha 

sede; 

c) de possuir capital social de, no 

mínimo, R$ 100 mil. 

Mudança de sede ou de abertura de 

filiais tornam obrigatório este 

procedimento. 

Para que a empresa de prestação de 

serviços a terceiros tenha condições de 

funcionamento, deverá preencher os 

requisitos previstos no artigo 4°-B, 

da Lei n° 6.019/74, incluído pela Lei n° 

13.429/2017: 

a) prova de inscrição no CNPJ; 

b) registro na Junta Comercial; 

c) capital social compatível com o 

número de empregados. 

Objetivo para 

contratação 

Atender a necessidade de substituição 

transitória de pessoal permanente ou a 

demanda complementar de serviços, de 
atividades-meio e atividades-fim (artigo 

2° da Lei n° 6.019/74). 

É proibida a substituição de 

trabalhadores em greve. 

Prestar serviços à contratante de serviços 

determinados e específicos, que poderão 

ser executados nas instalações físicas da 
empresa contratante ou em outro local, 

de comum acordo entre as partes (artigo 

4°-A da Lei n° 6.019/74, com redação 

alterada pela Lei n° 13.467/2017). 

Contrato de 

prestação de 

serviços 

Contrato por escrito, contendo 

qualificação das partes, motivo 

justificador da demanda de trabalho 

temporário, prazo da prestação de 

serviços, valor da prestação de serviços 

e disposições sobre a segurança e a 

saúde do trabalhador, 
independentemente do local de 

realização do trabalho (artigo 9° da Lei 

n° 6.019/74). 

Contrato por escrito, contendo 

qualificação das partes, especificação do 

serviço a ser prestado, prazo para 

realização do serviço, quando for o caso, 

e valor (artigo 5°-B, da 74, acrescentado 

pela Lei n° 13.429/2017). 

Contratada - vínculo 

empregatício 

O contrato de trabalho temporário, com 
relação à mesma empresa de trabalho 

temporário, na condição de 

empregadora, não poderá exceder ao 

prazo de 180 dias, prorrogáveis por até 

90 dias, quando comprovada a 

necessidade de manutenção da 

contratualidade (artigo 10, §§ 1°e 2°, 

da Lei n° 6.019/74). 

O contrato de trabalho será de forma 
indeterminada entre o trabalhador e a 

empresa de prestação de serviços, em 

casos específicos por prazo pré-

determinado (artigo 443 da CLT). 

Conceito contratante 

(pessoa jurídica ou 

física) 

Empresa tomadora de serviço é a pessoa 

jurídica ou entidade a ela equiparada que 

celebra contrato de prestação de trabalho 

temporário com a empresa de trabalho 

temporário, conforme previsto no artigo 

5° da Lei n° 6.019/74, com redação dada 

pela Lei n° 13.429/2017. 

Contratante é a pessoa física ou jurídica 

que celebra contrato com empresa de 

prestação de serviços determinados e 

específicos, determina o artigo 5°-

A da Lei n° 6.019/74, com redação 

alterada pela Lei n° 13.467/2017. 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art4
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art4a
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13467_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13467_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art5
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/in/14/in017_sit_2014.php#art2
http://www.econeteditora.com.br/bdi/in/14/in017_sit_2014.php#art2
http://www.econeteditora.com.br/bdi/in/14/in017_sit_2014.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art4b
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art2
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art2
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art4a
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art4a
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13467_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art9
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art5b
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art10
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art10_p1
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art10_p2
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/clt/artigos/clt_401_500.php#art443
http://www.econeteditora.com.br/clt/indice_geral_trabalhista.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art5
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art5
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13429_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art5a
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp#art5a
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6019_1974.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13467_2017.php
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Contratante - 

responsabilidades 

Responsabilidade subsidiária com as 

obrigações trabalhistas referentes ao 

período em que ocorrer o trabalho 

temporário, e o recolhimento das 

contribuições previdenciárias 

observando o disposto no artigo 
31 da Lei n° 8.212/1991 (artigo 10, § 7°, 

da Lei n° 6.019/74). 

Responsabilidade subsidiária com as 

obrigações trabalhistas referentes ao 

período em que ocorrer a prestação de 

serviços, e o recolhimento das 

contribuições previdenciárias se dará 

pelo instituto da retenção contida 
no artigo 31 da Lei 

n° 8.212/1991 (artigo 5°-A, § 5°, da Lei 

n° 6.019/74). 

Quando o trabalho for realizado nas 
dependências da contratante ou em local 

indicado por ela, será dela a 

responsabilidade de garantir as 

condições de segurança, higiene e 

salubridade dos trabalhadores 

temporários a sua disposição, 

estendendo o mesmo atendimento 

médico, ambulatorial e de refeição 

destinado aos seus empregados (artigo 

9° da Lei n° 6.019/74). 

É responsabilidade da contratante 
garantir as condições de segurança, 

higiene e salubridade dos trabalhadores, 

quando o trabalho for realizado em suas 

dependências ou local previamente 

convencionado em contrato. A 

contratante poderá estender ao 

trabalhador da empresa de prestação de 

serviços o mesmo atendimento médico, 

ambulatorial e de refeição destinado aos 

seus empregados, existente nas 

dependências da contratante, ou local 
por ela designado (artigo 5°-A, §§ 

3° e 4°, da Lei n° 6.019/74). 

Contratante - 

vínculo empregatício 

Não configurado vínculo empregatício 

entre a empresa tomadora de serviços, 
qualquer que seja o seu ramo de 

atividade, e os trabalhadores contratados 

pelas empresas de trabalho temporário 

(artigo 10 da Lei n° 6.019/74). 

O mesmo trabalhador temporário 

somente poderá ser colocado à 

disposição do mesmo tomador de 
serviços, após 90 dias do término do 

contrato anterior que completou o prazo 

máximo de contratualidade (artigo 

10, §§ 5° e 6°, da Lei n° 6.019/74). 

Não configurado vínculo empregatício 

entre os trabalhadores ou sócios das 
empresas prestadoras de serviços, 

qualquer que seja o seu ramo, e a 

empresa contratante (artigo 4°-A, § 2°, 

da Lei n° 6.019/74). 

Empresas de 

vigilância e 

transporte de 

valores 

Não se aplicam as regras do trabalho temporário ou de terceirização às empresas de 

vigilância e transporte de valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho 

reguladas pela Lei n° 7.102/83, e subsidiariamente pela CLT (artigo 19-B da Lei n° 

6.019/74). 

Fonte: EconetEditora Empresarial (2017). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir o presente estudo sobre a aplicabilidade da análise do custeio da 

propriedade rural e os reflexos da lei 13.429/2017, demonstrando as particularidades da 

legislação tributária e a sua aplicabilidade sobre o tratamento diferenciado para a apuração 

dos tributos na atividade rural, e também as mudanças e reflexos que ela acarreta é possível 

afirmar que o objetivo do estudo foi alcançado. 

Após a revisão bibliográfica apresentada ao longo do Referencial Teórico, foi 

identificada as particularidades que diferencia as empresas agrícolas das demais empresas 

comerciais e a legislação que trata no setor do departamento pessoal é basicamente a CLT, já 

no que tange a tributação federal é o Regulamento de Imposto de Renda. 

Em analise ao quadro 4 e o quadro 5, pôde-se constatar que o custo com empregados 

no período estudado corresponde a 2% do custo total da lavoura, afirma-se com isso que o 

custo com empregados é pouco significativo em relação aos demais custos.  

Com os avanços da tecnologia na atividade rural, nota-se que é necessário cada vez 

mais de mão-de-obra especializada, pois, as máquinas e implementos agrícolas estão cada vez 

mais sofisticados, com isso manter um funcionário fixo e tê-lo sempre disponível para o 

trabalho se torna economicamente viável para a empresa. 

Devido à sazonalidade da sua atividade onde a demanda maior de mão-de-obra é no 

período do plantio e da colheita, necessitando de maior quantidade de empregados é 

costumeiro que nessas atividades tenha a contratação de empregados temporários, por isso 

que nestes dois períodos a quantidade de empregados chega a dobrar, onde a escassez deste 

tipo de profissional é maior, e aí são contratados funcionários com menos qualificação para 

dar auxílio dos empregados fixos em suas atividades. 

Na atividade rural diferente das demais empresas onde a apuração do resultado é pelo 

Regime de Caixa, onde tudo que se compra e se paga dentro do ano é considerado despesas, 

pode observar que no  Quadro 4, obteve um prejuízo de R$ 1.432.010,56 (Um milhão 

Quatrocentos e Trinta e Dois mil e Dez reais com Cinquenta e Seis centavos), o equivalente a 

10% (dez por cento), a mais de despesas em relação as suas receitas, no entanto se apurou um 

prejuízo fiscal. 

Também na atividade rural o prejuízo fiscal é diferente do prejuízo contábil-

financeiro, nem sempre um resultado fiscal negativo significa um prejuízo contábil-

financeiro, é o que se pode observar neste estudo, onde o responsável pelo seu prejuízo foi os 
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investimentos em implementos e maquinas agrícolas, que correspondeu 45% (Quarenta e 

Cinco por cento) de toda a sua Despesa Operacional. Lembrando que no regulamento do 

imposto de renda é considerado custo/despesa todo e qualquer compra utilizado para atividade 

fim pago no mesmo ano. 

Da mesma forma que todos os implementos agrícolas adquiridos e pagos no mesmo 

ano são considerados despesas, as vendas de implementos agrícolas recebidas no mesmo ano 

é legalmente considerada receita da atividade rural. 

Outro ponto a ser analisado é que além de um grande investimento em implementos 

agrícolas neste período estudado também teve um valor expressivo de R$ 734.605,24 

(Setecentos e Trinta e Quatro mil Seiscentos e Cinco reais com Vinte Quatro centavos), 

referente à venda de implementos agrícolas no mesmo período estudado. 

Na análise do quadro 6 onde se considera a depreciação total de R$ 841.833,44 

(Oitocentos e Quarenta e Um mil Oitocentos e Trinta e Três reais com Quarenta e Quatro 

centavos) de todos os seus investimentos em bens móveis, sendo utilizada uma taxa de 10%, 

observa-se que contabilmente no ano de 2017 obteve-se lucro. 

Portanto, os pontos a destacar sobre os reflexos da Lei 13.429/17 é o de que pode fazer 

com que no trabalho rural seja reduzida a informalidade e que tenha uma melhor segurança 

jurídica, como indicado na justificativa do PL nº 6.442/2016, na lei nº 5.889/1973, que regula 

o trabalho rural, ou seja, será um trabalho com aplicabilidade e resultados de longo prazo para 

a categoria. 

Tendo em vista toda a importância desta atividade, o fato de que o agronegócio é o 

motor da economia nacional e sendo assim precisa ser mais bem amparado pelas leis que 

venham ao encontro das necessidades desta categoria.  

Com base na realidade da fazenda estudada e do estudo bibliográfico realizado, 

conclui-se que os reflexos da Lei n° 13.429/2017 no trabalho rural serão muito pouco 

sentidos, tendo em vista que ela se concentra no setor urbano. Mas, representa o início para a 

construção de uma legislação que possa melhor estabelecer as relações de trabalho no meio 

rural. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, não tem a pretensão de esgotar o tema, e 

entende-se que realizado o estudo em outras empresas rurais diferentes daquela aqui estuda, 

poderão ou não confirmar os resultados obtidos. 
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ANEXO 1 

 

A Nova Lei Trabalhista No. 13.429 de 2017 altera a Lei No. 6.019de 03 de janeiro de 

1974 que dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas e dá outras 

providências.  

 

A partir das alterações promovidas por esta nova legislação a Lei No. 6.019 fica com a 

seguinte redação em seus artigos: 

Art. 1o As relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de prestação 

de serviços e nas respectivas tomadoras de serviço e contratante regem-se por esta Lei. 

Art. 2o Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa 

de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para 

atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda 

complementar de serviços.  

§ 1o É proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em 

greve, salvo nos casos previstos em lei.  

§ 2o Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores 

imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, 

periódica ou sazonal.  

Art. 3º É reconhecida a atividade da empresa de trabalho temporário que passa a integrar o 

plano básico do enquadramento sindical a que se refere o art. 577, da Consolidação da Leis do 

Trabalho. 

Art. 4o Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, devidamente registrada no 

Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras 

empresas temporariamente 

Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante 

da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa 

jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica 

compatível com a sua execução.  

§ 1o A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por 

seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços.  

§ 2o Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas 

prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante.  

Art. 4o-B. São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a 

terceiros:  

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - registro na Junta Comercial;  

III - capital social compatível com o número de empregados, observando-se os 

seguintes parâmetros; 

a) empresas com até dez empregados - capital mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);  

b) empresas com mais de dez e até vinte empregados - capital mínimo de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais);  

c) empresas com mais de vinte e até cinquenta empregados - capital mínimo de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);  

d) empresas com mais de cinquenta e até cem empregados - capital mínimo de R$ 

100.000,00 (cem mil reais); 

e) empresas com mais de cem empregados - capital mínimo de R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais).  
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Art. 4o-C. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere 

o art. 4o-A desta Lei, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das 

atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas 

condições:  

I - relativas a: 

a) alimentação garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em 

refeitórios;  

b) direito de utilizar os serviços de transporte; 

c) atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou 

local por ela designado;  

d) treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a atividade o exigir. 

II - sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de 

instalações adequadas à prestação do serviço.  

§ 1o Contratante e contratada poderão estabelecer se assim entenderem, que os empregados da 

contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de 

outros direitos não previstos neste artigo.  

§ 2o Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual 

ou superior a 20% (vinte por cento) dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar 

aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em 

outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno 

funcionamento dos serviços existentes. 

Art. 5o Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que 

celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no art. 4o desta 

Lei. 

Art. 5o-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de 

prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 

principal. 

§ 1o É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas 

que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços. 

 Os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa 

contratante ou em outro local, de comum acordo entre as partes. 

§ 3o É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e 

salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local 

previamente convencionado em contrato. 

§ 4o A contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o 

mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, 

existente nas dependências da contratante, ou local por ela designado. 

§ 5o A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas 

referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das 

contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991.  

Art. 5o-B. O contrato de prestação de serviços conterá: 

I - qualificação das partes; 

II - especificação do serviço a ser prestado; 

III - prazo para realização do serviço, quando for o caso; 

IV - valor. 

Art. 5o-C. Não pode figurar como contratada, nos termos do art. 4o-A desta Lei, a pessoa 

jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à 

contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os 

referidos titulares ou sócios forem aposentados.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art31
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Art. 5o-D. O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma 

empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso de 

prazo de dezoito meses, contados a partir da demissão do empregado. 

Art. 6o São requisitos para funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário no 

Ministério do Trabalho. 

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 

Fazenda; 

II - prova do competente registro na Junta Comercial da localidade em que tenha sede; 

III - prova de possuir capital social de, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

Art. 7º - A empresa de trabalho temporário que estiver funcionando na data da vigência desta 

Lei terá o prazo de noventa dias para o atendimento das exigências contidas no artigo anterior. 

Parágrafo único. A empresa infratora do presente artigo poderá ter o seu funcionamento 

suspenso, por ato do Diretor Geral do Departamento Nacional de Mão-de-Obra, cabendo 

recurso ao Ministro de Estado, no prazo de dez dias, a contar da publicação do ato no Diário 

Oficial da União. 

Art. 8º - A empresa de trabalho temporário é obrigada a fornecer ao Departamento Nacional 

de Mão-de-Obra, quando solicitada, os elementos de informação julgados necessários ao 

estudo do mercado de trabalho. 

Art. 9o O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços 

será por escrito, ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da 

tomadora de serviços e conterá: 

I - qualificação das partes; 

II - motivo justificador da demanda de trabalho temporário; 

III - prazo da prestação de serviços;  

IV - valor da prestação de serviços;  

V - disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local 

de realização do trabalho. 

§ 1o É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e 

salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em 

local por ela designado. 

§ 2o A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo 

atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas 

dependências da contratante, ou local por ela designado. 

§ 3o O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-

meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços. 

Art. 10.  Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de 

emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. 

§ 1o O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não poderá 

exceder ao prazo de cento e oitenta dias, consecutivos ou não. 

§ 2o O contrato poderá ser prorrogado por até noventa dias, consecutivos ou não, além do 

prazo estabelecido no § 1o deste artigo, quando comprovada a manutenção das condições que 

o ensejaram.  

§ 4o Não se aplica ao trabalhador temporário, contratado pela tomadora de serviços, o contrato 

de experiência previsto no parágrafo único do art. 445 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943. 

§ 5o O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos §§ 1o e 2o deste artigo 

somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato 

temporário, após noventa dias do término do contrato anterior. 

§ 6o A contratação anterior ao prazo previsto no § 5o deste artigo caracteriza vínculo 

empregatício com a tomadora.  
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§ 7o A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao 

período em que ocorrer o trabalho temporário, e o recolhimento das contribuições 

previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Art. 11 - O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um 

dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será, 

obrigatoriamente, escrito e dele deverão constar, expressamente, os direitos conferidos aos 

trabalhadores por esta Lei. 

Parágrafo único. Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva, proibindo a 

contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha 

sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. 

Art. 12 - Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos: 

a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da 

empresa tomadora ou cliente calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a 

percepção do salário mínimo regional; 

b) jornada de oito horas, remuneradas as horas extraordinárias não excedentes de duas, 

com acréscimo de 20% (vinte por cento); 

c) férias proporcionais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 

1966; 

d) repouso semanal remunerado; 

e) adicional por trabalho noturno; 

f) indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, 

correspondente a 1/12 (um doze avos) do pagamento recebido; 

g) seguro contra acidente do trabalho; 

h) proteção previdenciária nos termos do disposto na Lei Orgânica da Previdência 

Social, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973 (art. 5º, item 

III, letra "c" do Decreto nº 72.771, de 6 de setembro de 1973). 

§ 1º - Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador sua condição 

de temporário. 

§ 2º - A empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar à empresa de trabalho 

temporário a ocorrência de todo acidente cuja vítima seja um assalariado posto à sua 

disposição, considerando-se local de trabalho, para efeito da legislação específica, tanto 

aquele onde se efetua a prestação do trabalho, quanto a sede da empresa de trabalho 

temporário. 

Art. 13 - Constituem justa causa para rescisão do contrato do trabalhador temporário os atos e 

circunstâncias mencionados nos artigos 482 e 483, da Consolidação dasLeis do Trabalho, 

ocorrentes entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário ou entre aquele e a empresa 

cliente onde estiver prestando serviço. 

Art. 14 - As empresas de trabalho temporário são obrigadas a fornecer às empresas tomadoras 

ou clientes, a seu pedido, comprovante da regularidade de sua situação com o Instituto 

Nacional de Previdência Social. 

Art. 15 - A Fiscalização do Trabalho poderá exigir da empresa tomadora ou cliente a 

apresentação do contrato firmado com a empresa de trabalho temporário, e, desta última o 

contrato firmado com o trabalhador, bem como a comprovação do respectivo recolhimento 

das contribuições previdenciárias. 

Art. 16 - No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou 

cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no 

tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao 

mesmo período, pela remuneração e indenização previstas nesta Lei. 

Art. 17 - É defeso às empresas de prestação de serviço temporário a contratação de 

estrangeiros com visto provisório de permanência no País. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5890.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D72771.htm#art5iiic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D72771.htm#art5iiic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art482
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art483
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Art. 18 - É vedado à empresa do trabalho temporário cobrar do trabalhador qualquer 

importância, mesmo a título de mediação, podendo apenas efetuar os descontos previstos em 

Lei. 

Parágrafo único. A infração deste artigo importa no cancelamento do registro para 

funcionamento da empresa de trabalho temporário, sem prejuízo das sanções administrativas e 

penais cabíveis. 

Art. 19 - Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios entre as empresas de serviço 

temporário e seus trabalhadores. 

Art. 19-A. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita a empresa infratora ao pagamento 

de multa.  

Parágrafo único.  A fiscalização, a autuação e o processo de imposição das multas reger-se-ão 

pelo Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1o de maio de 1943. 

Art. 19-B. O disposto nesta Lei não se aplica às empresas de vigilância e transporte de 

valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas por legislação especial, e 

subsidiariamente pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 

no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

Art. 19-C. Os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, poderão ser adequados aos 

termos desta Lei.  

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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