LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 8023, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Altera a Legislação do Imposto de
Renda sobre o Resultado da Atividade
Rural e dá outras providências.
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Art. 2º Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura,
sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que
sejam alteradas a composição e as características do produto "in natura", feita pelo
próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados
nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural
explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e
o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação.
* Inciso V com redação dada pela Lei nº 9.250, de 26/12/1995.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação
de animais e de produtos agrícolas.
* Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.250, de 26/12/1995.

Art. 3º O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das
formas seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração,
quando a receita bruta total auferida no ano-base não ultrapassar 70.000 (setenta mil)
BTN;
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total
do ano-base for superior a 70.000 (setenta mil) BTN e igual ou inferior a 700.000
(setecentos mil) BTN;
III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente
registrados, até o encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita
Federal, quando a receita bruta total no ano-base for superior a 700.000 (setecentos mil)
BTN.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os documentos que
servirem de base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da
autoridade fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição qüinqüenal.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Estatui
Normas
Reguladoras
do
Trabalho Rural e dá outras Providências.
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Art. 3º Considera-se empregador rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa
física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agro-econômica, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de
empregados.
§ 1º Inclui-se na atividade econômica referida no caput deste artigo a exploração
industrial em estabelecimento agrário não compreendido na Consolidação das Leis do
Trabalho.
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas
personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de
outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo
econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações
decorrentes da relação de emprego.
Art. 4º Equipara-se ao empregador rural a pessoa física ou jurídica que,
habitualmente, em caráter profissional, e por conta de terceiros, execute serviços de
natureza agrária mediante utilização do trabalho de outrem.
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