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1 – INTRODUÇÃO

 A nova lei do agronegócio entrou em vigor em 7 de abril de 2020 
sob o número 13.986. Neste ebook, estão destacadas as principais 
informações sobre a lei, os objetivos e perspectivas do agronegócio, 
as mudanças e atualizações ocorridas juridicamente na área e 
também os pontos de interesse ao produtor rural: Arrendamento 
Rural, Parceria Rural e Financiamento Bancário Rural.
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2 – A FORÇA DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

 A agropecuária gerou 102.467 vagas de emprego entre 
janeiro e setembro de 2020. Os números são do Comunicado 
Técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O 
levantamento trouxe também a informação de que as atividades de 
apoio à agricultura lideraram a abertura de vagas no ano passado, com 
16.320 postos. A lista das 6 principais atividades segue com: cana-
de-açúcar (16.143), soja (12.747), café (11.911), bovinos (9.409) e 
plantas de lavoura temporária (8.104). Completam a lista: frutas de 
lavoura permanente (6.744), criação de aves (5.194), cultivo de uva 
(3.980) e horticultura (2.996).

 Segundo a Agência Brasil, a balança comercial das exportações 
brasileiras do agronegócio somou US$ 100,81 bilhões em 2020, o 
que representa um crescimento de 4,1% na comparação com 2019. Já 
as importações de produtos do agronegócio apresentaram queda de 
5,2%, somando US$ 13,05 bilhões. 
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 O aumento das exportações e queda das importações resultou 
em um saldo superavitário de US$ 87,76 bilhões para o setor. Os dados 
são do boletim da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

 Os cinco principais setores exportadores do agronegócio brasileiro 
em 2020 foram o complexo soja (US$ 35,24 bilhões e 35%), carnes (US$ 
17,16 bilhões e 17%), produtos florestais (US$ 11,41 bilhões e 11,3%), 
complexo sucroalcooleiro (US$ 9,99 bilhões e 9,9%) e cereais, farinhas 
e preparações (US$ 6,89 bilhões e 6,8%). Juntos, esses setores foram 
responsáveis por 80% das exportações do agronegócio em 2020, contra 
os 78,9% de participação registrados em 2019.

 Já no que se refere ao Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio 
brasileiro, foi registrado um crescimento de 2,78% em outubro passado 
em relação ao mesmo mês de 2019, com acúmulo de alta de 16,81% 
nos primeiros dez meses de 2020 na comparação com igual período 
do ano anterior, segundo a CNA e o Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea). De acordo com o próprio levantamento, “o 
PIB do agro cresceu lentamente em abril e em maio do ano passado, em 
razão dos impactos negativos da pandemia da covid-19 sobre diferentes 
atividades do setor. Entretanto, de junho em diante, o cenário foi marcado 
por recuperação e aceleração do crescimento”.

 A própria CNA projeta crescimento de 3% para o Produto 
Interno Bruto (PIB) do Agronegócio em 2021 e de 4,2% para o Valor 
Bruto da Produção Agropecuária (VBP, índice de frequência anual 
calculado com base na produção agrícola municipal e nos preços 
recebidos pelos produtores).
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3 - DIREITO AGRÁRIO E ASSESSORIA JURÍDICA

 O Código Tributário Nacional aponta, no artigo 184, sobre os bens 
O Brasil é um país extenso territorialmente e com o clima propício para a 
agricultura e pecuária. Não por acaso, somos um dos maiores produtores 
rurais do planeta. O agronegócio continuou lucrando no período da 
pandemia e já era a principal força econômica do país antes dela, o que 
comprova a importância do setor. Diante dessa característica histórica, 
o Brasil estabeleceu uma série de normas que visam a proteção dos 
indivíduos que exercem sua profissão nessa área. 

 O Direito Agrário é o ramo do direito que visa o estudo das 
relações entre o homem e a propriedade rural. Este ramo do direito, 
entretanto, não possui um código ou uma legislação própria – ou seja, 
possui relações e é regulado pelos mais diversos ramos do direito, 
tais como o direito civil, trabalhista, bancário, tributário, entre outros.

 Entre as leis que regem essa relação, se destacam a Constituição 
Federal, nos artigos 184 a 191, o Estatuto da Terra e a Lei nº 4.947, 
de 6 de abril de 1966. 
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3.1 Termos agrários

 Abaixo, você encontra o significado de alguns termos 
importantes definidos pelo Estatuto da Terra:

 Imóvel Rural – é o prédio rústico, de área contínua, qualquer que 
seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, 
pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de 
valorização, quer através de iniciativa privada;
 Propriedade Familiar – trata-se do imóvel rural que, direta e 
pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva 
toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso 
social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo 
de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;
 Módulo Rural – é a área fixada nos termos do inciso anterior;
 Minifúndio – é o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às 
da propriedade familiar;
 Latifúndio – refere-se ao imóvel rural de extenso território que seja 
mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas 
e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficiente ou 
inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no 
conceito de empresa rural.
 Empresa Rural – é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que explora econômica e racionalmente imóvel 
rural, dentro de condição de rendimento econômico

 Considerando que se trata de uma área forte economicamente, 
com diversas leis e normas que estabelecem as condições de legalização 
da atividade, é indispensável a assessoria de um advogado atuante em 
direito empresarial para pessoas que trabalham com o setor agrário. 
A assessoria jurídica é comum nestes ambientes por auxiliar grandes 
produtores, empresas do ramo, cooperativas e famílias.
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4 - PRINCIPAIS PONTOS DA
NOVA LEI DO AGRO 13.986/2020

4.1 Objetivos da nova lei Agro

 A nova lei do agro (13.986/2020) trouxe maior facilidade de abertura 
de créditos e investimentos estrangeiros para os produtores rurais. A lei 
regulamenta vários setores do agronegócio e funciona como um grande 
marco regulatório do financiamento ao agronegócio brasileiro após 16 
anos. Não havia grandes mudanças neste sentido desde 2004, quando 
foi promulgada a lei 11.076 que criou o CRA (Certificado de Recebíveis do 
Agronegócio), o CDCA (Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio) 
e a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio). 

Vamos às mudanças: 

4.2 Cédula de Produto Rural

 A Cédula de Produto Rural (CPR) é um título que permite ao 
produtor rural ou às cooperativas a capacidade de obterem recursos 

06

4 - PRINCIPAIS PONTOS DA
NOVA LEI DO AGRO 13.986/2020

4.1 Objetivos da nova lei Agro

 A nova lei do agro (13.986/2020) trouxe maior facilidade de abertura 
de créditos e investimentos estrangeiros para os produtores rurais. A lei 
regulamenta vários setores do agronegócio e funciona como um grande 
marco regulatório do financiamento ao agronegócio brasileiro após 16 
anos. Não havia grandes mudanças neste sentido desde 2004, quando 
foi promulgada a lei 11.076 que criou o CRA (Certificado de Recebíveis do 
Agronegócio), o CDCA (Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio) 
e a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio). 

Vamos às mudanças: 

4.2 Cédula de Produto Rural

 A Cédula de Produto Rural (CPR) é um título que permite ao 
produtor rural ou às cooperativas a capacidade de obterem recursos 

06



para desenvolver a sua produção. É uma promessa de entrega futura 
de produtos rurais (CPR de Produtos). Ou seja, é o título que representa 
uma obrigação em que há a promessa de entregar produtos rurais, 
tendo como finalidade a antecipação ou garantia de receitas, assim 
legalizando a alienação de safras futuras.

 A CPR é regulamentada e detalhada pela Lei nº 8.929/94, sendo 
muito utilizada em financiamentos e funcionando como uma maneira do 
produtor receber pela produção de forma antecipada. Outra característica 
da CPR é que o emitente não se obriga a pagar determinada quantia, 
mas a entregar uma certa quantidade de produtos. 

 A regulamentação para Cédula de Produto Rural foi modificada 
em 2020. Entre as mudanças, está a obrigatoriedade de seu registro, 
que começou a valer a partir de 1° de janeiro de 2021. Este registro 
precisa ser feito em uma entidade autorizada pelo Banco Central do 
Brasil para exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado 
de ativos financeiros ou de valores mobiliários. Além disso, para que a 
CPR tenha validade e eficácia, ela deve ser registrada/depositada em 
até 10 dias úteis da data de sua emissão.

 Destaca-se o artigo 2º da resolução, que indica o valor referencial 
para que a CPR não necessite do registro e do depósito e também os 
prazos. Confira:

“(...)

I - R$1.000.000,00 (um milhão de reais), emitida no período de 1º de 
janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021;

II - R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), emitida no período de 
1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022; e

III - R$50.000,00 (cinquenta mil reais), emitida no período de 1º de julho 
de 2022 a 31 de dezembro de 2023”.
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 Salienta-se as informações que a CPR deve conter para 
efeito de verificação das condições de dispensa de registro ou de 
depósito centralizado. 

 O valor referencial de emissão, com indicação do preço e da sua 
data de apuração; 

 A identificação da instituição e da praça ou do mercado de 
formação do preço.

 Outro ponto de destaque nas modificações são as garantias. 
A nova CPR passa a admitir a constituição de quaisquer dos tipos 
de garantia previstos na legislação, devendo, para tanto, serem 
observadas as disposições sobre as garantias nas respectivas 
normas específicas - ou seja: hipoteca, penhor, alienação fiduciária, 
patrimônio rural de afetação, garantias fidejussórias etc.

4.3 Cédula de Crédito Rural 

 A cédula de crédito rural é o título de financiamento rural 
concedido por órgãos que integram o Sistema Nacional de Crédito 
Rural, consistindo em uma promessa de pagamento em dinheiro, sem 
ou com garantia real cedularmente constituída. A Lei também define 
o Banco Central do Brasil como o principal regulamentário da cédula 
de crédito rural (CCR), sendo de sua responsabilidade estabelecer as 
condições para o exercício da atividade de escrituração e autorizar e 
supervisionar o exercício da atividade. Além disso, o Banco Central 
também regulamenta aspectos relativos à emissão, à negociação e 
à liquidação da cédula de crédito rural emitida sob a forma escritural, 
entre outras atividades, todas destacadas no Decreto-Lei 167/67.

 A Lei 13.986/2020 alterou algumas disposições do Decreto - 
Lei 167/67, do artigo 30 ao artigo 40, mudando características sobre 
a circunscrição da CCR. A questão das garantias ficou igual, sendo elas 
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o penhor rural e/ou hipoteca. Destaca-se as garantias estabelecidas 
pelo Banco Central para o crédito rural:
 Penhor agrícola, pecuário, mercantil, florestal e cedular; 
 Alienação fiduciária; 
 Hipoteca comum ou cedular; 
 Aval ou fiança; 
 Seguro rural ou do amparo do Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro); 
 Proteção de preço futuro da commodity agropecuária, inclusive 
por meio de penhor de direitos, contratual ou cedular; 
 Outras que o Conselho Monetário Nacional admitir.

4.4 Cédula de Crédito Bancário

 A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é um título de crédito emitido 
por pessoa física ou jurídica a favor de uma instituição financeira, 
prometendo o pagamento em dinheiro decorrente de uma operação 
de crédito – de qualquer modalidade. O que foi alterado pela nova 
lei do agro: quando for utilizado como instrumento de crédito rural, 
o custo do registro de suas garantias passa a ser o mesmo de uma 
Cédula de Crédito Rural (CCR). 

4.5 Equalização de juros 

 A nova lei do agro estendeu aquilo que é chamado de “equalização 
de taxas de juros”, agora compreendendo todas as instituições 
financeiras que são autorizadas a operar em crédito rural. A mudança 
ocorreu para estimular a competitividade entre os bancos, fazendo 
assim com que o produtor rural tenha juros mais baixos e o Tesouro 
Nacional tenha menores custos. 
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4.6 Patrimônio rural em afetação

 O patrimônio rural em afetação constitui e modifica a situação 
jurídico/real do imóvel. O artigo 7º define que qualquer proprietário de 
imóvel rural (pessoa física ou jurídica) pode submeter o seu imóvel (ou 
a fração dele) ao regime de afetação. No parágrafo único deste artigo, 
no regime de afetação o terreno, as acessões e as benfeitorias (exceto 
as lavouras, os bens móveis e os semoventes) constituirão patrimônio 
rural em afetação, destinado a prestar garantias por meio da emissão de 
Cédula de Produto Rural (CPR) ou em operações financeiras contratadas 
pelo proprietário – via Cédula Imobiliária Rural (CIR).  

Fica vedado a constituição de patrimônio rural em afetação que incide sobre: 

I - o imóvel já gravado por hipoteca, por alienação fiduciária de coisa imóvel 
ou por outro ônus real, ou, ainda, que tenha registrada ou averbada em 
sua matrícula qualquer uma das informações de que trata o art. 54 da Lei 
nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015; 

II - a pequena propriedade rural de que trata a alínea “a” do inciso II do 
caput do art. 4º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993; 

III - a área de tamanho inferior ao módulo rural ou à fração mínima de 
parcelamento, o que for menor, nos termos do art. 8º da Lei nº 5.868, de 
12 de dezembro de 1972; ou 

IV - o bem de família de que trata a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), exceto na situação prevista no § 2º do art. 4º da Lei nº 
8.009, de 29 de março de 1990. 

4.6 Fundo Garantidor Solidário 

 A nova lei do agro também criou o FGS – Fundo Garantidor 
Solidário. São garantidas pelo FGS as operações de crédito realizadas 
por produtores rurais, incluídas as resultantes de consolidação de 
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dívidas. É aplicado também o financiamento para implantação e 
operação de infraestrutura de conectividade rural. 

 O FGS será composto por no mínimo 2 devedores: o credor 
e o garantidor (se houver). O Governo Federal poderá limitar o 
número de devedores do FGS. O FGS foi criado para solucionar 
a consolidação e renegociação de dívidas de agricultores com os 
bancos e fornecedores privados. 

4.7 Liquidação de dívidas por PJ de capital estrangeiro 

 A nova lei do agro autoriza, a partir de agora, a transferência de 
imóvel rural por garantia real, de doação em pagamento e/ou de outras 
formas. Isso é válido em caso de liquidação de dívidas referentes à 
contratação por meio do proprietário a uma pessoa jurídica de capital 
estrangeiro. A alteração foi introduzida na Lei 5.709/71 (regulamentação 
de aquisição de imóvel rural por PJ de capital estrangeiro) e na Lei 
6.634/79, que dispõe sobre a faixa de fronteira.
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5 - FINANCIAMENTO BANCÁRIO RURAL

 O Financiamento Bancário Rural, ou Crédito Rural, vem 
como uma das possibilidades oferecidas aos produtores rurais 
(representados por pessoa física ou empresa) e cooperativas de 
produtores rurais, cujas atividades envolvam a produção e/ou 
comercialização de produtos do setor agropecuário. Deste modo, o 
produtor rural consegue financiar as despesas de produção, investir 
em benfeitorias, tratores, máquinas e implementos agrícolas, além 
de comercializar sua produção.

 As características desse modelo de financiamento variam entre 
as instituições financeiras. Contudo, os pontos que todas elas seguem 
são as garantias:

 Alienação fiduciária;
 Aval ou fiança;
 Hipoteca comum ou cedular;
 Penhor agrícola, cedular, florestal, mercantil e pecuário;
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 Proteção de preço futuro da commodity agropecuária, que é feita 
por penhor contratual e de direitos;
 Seguro Rural ou de Suporte ao Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (PROAGRO), obrigatório nas operações de Pronaf Custeio.

O Conselho Monetário Nacional pode estabelecer outras modalidades 
de garantia além destas.

5.1 Assessoria Jurídica para o Financiamento

 Dentro desse tema, a assessoria jurídica ampara o produtor 
rural ao realizar um trabalho preventivo para a escolha do bem que 
será disponibilizado como garantia e sobre a autorização da instituição 
financeira de exercer o financiamento para o setor rural.

 Outro ponto sobre a assessoria jurídica é a realização do 
trabalho burocrático em relação à documentação que deverá ser 
disponibilizada à instituição financeira. Por exemplo, para solicitar o 
financiamento, é necessário provar a atuação como produtor rural de 
maneira formal. Não é necessário ser dono do imóvel em que ocorre a 
atividade – é possível provar a regularização por meio de um contrato 
de parceria ou arrendamento.

 Uma das primeiras solicitações das instituições financeiras é 
a matrícula atualizada do imóvel. Aqueles que não são proprietários 
de imóveis rurais podem apresentar o contrato de arrendamento/
parceria ou a declaração de posse. As instituições financeiras também 
solicitam o Cadastro Ambiental Rural (CAR), sendo ele obrigatório 
para todos os produtores rurais. Nos casos de produtores rurais com 
faturamento de até R$ 360 mil reais por ano, é solicitada a Declaração 
de Aptidão ao Produtor (DAP).

 Portanto, a assessoria jurídica é importantíssima para o sucesso 
na negociação do financiamento bancário rural. O ato de realizar uma 
ação preventiva, ao já comparecer na instituição financeira totalmente 
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preparado, pode disponibilizar um crédito maior, com taxas de juros 
menores e uma agilidade na conclusão do acordo.

 Também são comuns os casos de contratos bancários rurais em 
que se percebe excesso de garantias contratuais, além de cobrança 
de juros ou encargos fora do patamar legal e fato superveniente, 
que impossibilita o cumprimento da obrigação por parte do produtor 
rural. Nesse cenário, é fundamental a adoção de medidas judiciais no 
sentido de revisão dos contratos.
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6 - ARRENDAMENTO RURAL

 O contrato de arrendamento rural caracteriza-se como um 
documento em que uma das partes cede à outra, por um tempo 
indeterminado ou não, o uso de um imóvel rural e outros bens, 
benfeitorias e facilidades, tendo como objetivo a exploração agrícola, 
pecuária, agroindustrial e extrativa. Este tipo de contrato é regido por 
algumas leis, entre elas, o Estatuto da Terra e o Decreto nº 59.566/66 
– ambos estabelecem a regulamentação a ser seguida.

 Funcionando como um contrato de locação, no contrato de 
arrendamento rural o arrendatário fica responsável por realizar o 
pagamento de uma taxa, como um aluguel. O Estatuto da Terra 
estabelece que o valor do aluguel deve ser de, no máximo, 15% do 
valor cadastral do imóvel - salvo o arrendamento parcial de glebas 
para exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que se eleva 
o limite a 30%.

6.1 Normas e cláusulas

 Deste modo, o arrendamento é tratado pelas normas do imposto 
de renda como um aluguel, ou seja, não podendo ser considerado 
como uma receita da atividade rural em que o proprietário da terra 
(pessoa física ou jurídica) recebe um valor líquido e certo sem correr 
riscos, como é o caso da produção. Vale destacar a impossibilidade da 
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benfeitorias e facilidades, tendo como objetivo a exploração agrícola, 
pecuária, agroindustrial e extrativa. Este tipo de contrato é regido por 
algumas leis, entre elas, o Estatuto da Terra e o Decreto nº 59.566/66 
– ambos estabelecem a regulamentação a ser seguida.

 Funcionando como um contrato de locação, no contrato de 
arrendamento rural o arrendatário fica responsável por realizar o 
pagamento de uma taxa, como um aluguel. O Estatuto da Terra 
estabelece que o valor do aluguel deve ser de, no máximo, 15% do 
valor cadastral do imóvel - salvo o arrendamento parcial de glebas 
para exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que se eleva 
o limite a 30%.

6.1 Normas e cláusulas

 Deste modo, o arrendamento é tratado pelas normas do imposto 
de renda como um aluguel, ou seja, não podendo ser considerado 
como uma receita da atividade rural em que o proprietário da terra 
(pessoa física ou jurídica) recebe um valor líquido e certo sem correr 
riscos, como é o caso da produção. Vale destacar a impossibilidade da 
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pessoa jurídica ingressar no Simples Nacional caso realize o ato do 
arrendamento. No caso, a empresa somente poderá aderir ao regime 
quando se referir à prestação de serviços tributados pelo ISS.

 A assessoria de um advogado especialista em Direito Agrário e 
Direito Tributário pode indicar o melhor uso da atual legislação sobre 
o tema. Entre as vantagens de contratar um serviço como esse está 
a possibilidade de conseguir uma grande redução da carga tributária 
de forma legal. O especialista na área pode esclarecer a sua situação 
e indicar se o melhor caminho é o arrendamento da propriedade rural 
como pessoa física ou jurídica – existe uma significante diferença 
nos valores passíveis de tributos. Se tratando sobre o contrato em 
si, a assessoria pode indicar os cuidados a serem tomados e a quais 
detalhes deve-se ficar atento. 

 O arrendador precisa estar atento e vigilante quanto ao 
cumprimento de obrigações básicas pelo arrendatário que devem 
constar no contrato, como, por exemplo: pagamento pontual do 
aluguel, sob pena de multa e despejo; zelo e cuidado com a terra, 
sobretudo a utilização de técnicas modernas de cultivo;e investimento 
em calcário, adubo e demais nutrientes; respeito às normas relativas 
ao meio ambiente, etc. Diante da quebra de safra, o arrendador é o 
último a receber ou se posterga parte do pagamento do aluguel para 
a safrinha e/ou para a safra do ano seguinte.

 Outros exemplos a serem observados seriam as cláusulas 
obrigatórias que o Decreto 59.566 estabelece. São elas:

a) É proibido o arrendatário renunciar aos seus direitos garantidos pela Lei;
b) Os prazos mínimos;
c) Observância de práticas agrícolas para os vários tipos de exploração 
intensiva ou extensiva (fixadas em decretos);
d) As bases de renovação;
e) Causas de extinção e rescisão do contrato;
f) O direito e formas de indenização de benfeitorias realizadas;
g) Cláusula de conservação, de restituição, ou indenização de 
benfeitoria entregue pelo arrendador ao arrendatário.
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7 - PARCERIA RURAL

 De acordo com a lei nº 4.504/64, a parceria rural é uma modalidade 
de contrato agrário onde uma pessoa se obriga a ceder à outra, por 
determinado tempo, o uso específico de imóvel rural (sendo uma parte 
ou partes dele). A parceria poderá incluir benfeitorias e demais bens que 
tenham por objetivo exercer a atividade de exploração agrícola, pecuária, 
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista. Pode ocorrer, neste tipo de 
contrato, a entrega de animais para cria, recria, invernagem, engorda ou 
extração de matérias-primas de origem animal. 

 Em resumo, a parceria rural é um instrumento pelo qual ambos 
os produtores rurais (parceiro outorgante e parceiro outorgado) farão 
um empreendimento único para a atividade rural. 

 As partes contratantes, segundo a lei, poderão estabelecer a 
prefixação, em quantidade ou volume, do montante da participação 
do proprietário – desde que no final do contrato seja realizado um 
ajustamento do percentual pertencente ao proprietário, em comum 
acordo com a produção. O contrato de parceria possui prazo mínimo 
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de 3 anos, assegurando ao parceiro a oportunidade de concluir a 
colheita pendente. Quando o prazo for expirado, se o proprietário não 
quiser explorar por conta, o parceiro terá preferência em firmar um novo 
contrato. No caso de despesas com animais (tratamento e criação), será 
acordado com o parceiro tratador e criador (parceiro outorgado). 

7.1 Modalidades de parceria rural
 
 Existem atualmente cinco tipos de modalidades de uma parceria rural:
 Parceria Agrícola – utilização temporária de imóvel rural, tendo 
por finalidade de exploração e produção vegetal; 
 Parceria Pecuária – utilização temporária de imóvel rural, tendo por 
finalidade de animais para cria, recria, invernagem ou engorda mediante 
partilha proporcional dos riscos e dos frutos ou lucros havidos; 
 Parceria Agroindustrial – e utilização temporária de imóvel rural com 
a finalidade de exercer a atividade de produto agrícola, pecuário ou florestal; 
 Parceria Extrativa – utilização temporária de imóvel rural para 
atividade extrativa de produto agrícola, animal ou florestal;
 Parceria Mista – utilização temporária de imóvel rural na qual é possível 
abranger mais de uma das modalidades de parcerias citadas anteriormente. 

7.2 Divisão de lucro

 Em qualquer tipo de contrato, as partes deverão atentar-se nas 
cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a 
proteção social e econômica dos arrendatários e parceiros outorgados. 
Especificamente sobre a divisão do lucro da parceria, a lei 4.504/64 
determina que a quota do proprietário não poderá ser superior a: 

a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua;

b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada;
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c)  30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e moradia;

d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de 
benfeitorias, constituído especialmente de casa de moradia, galpões, 
banheiro para gado, cercas, valas ou currais, conforme o caso;

e) 50% (cinquenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o 
conjunto básico de benfeitorias enumeradas na alínea d deste inciso e 
mais o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas, para atender 
aos tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração, e, no 
caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a 
50% (cinquenta por cento) do número total de cabeças objeto de parceria; 

f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra-extensiva 
em que forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e 
cinco por cento) do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a 
comissão mínima de 5% (cinco por cento) por animal vendido.

7.3 Extinção ou endividamento 

O artigo 26 do decreto nº 59.566/64 determina quando a parceria 
rural deve ser extinta ou como se dá o encerramento em caso de 
endividamento:

I. pelo término do prazo do contrato e de sua renovação; 
II. pela retomada; 
III. pelo distrato ou rescisão do contrato; 
IV. pela resolução ou extinção do direito do parceiro outorgado; 
V. por motivo de força maior, que impossibilite a execução do contrato;
VI. por sentença judicial irrecorrível; 
VII. pela perda do imóvel rural; 
VIII. pela desapropriação, parcial ou total, do imóvel rural; 
IX. ou por qualquer outra causa prevista em lei. 
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 Lembrando que não é causa de extinção quando há morte do 
“chefe de família” no empreendimento considerado familiar, já que 
pode ser substituído por uma pessoa qualificada.

 É preciso salientar que ambas as partes precisam entrar em 
comum acordo na questão da inadimplência. Ocorre que há um contrato 
assumido entre as partes e que precisa ser seguido rigorosamente. 
No artigo 27 do mesmo decreto escrito no antepenúltimo parágrafo: 
“o inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes, e a 
inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no 
art. 13, inciso II, letra “c”, deste Regulamento, dará lugar facultativamente 
à rescisão do contrato, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir 
a outra das perdas e danos causados”.
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7 - INTERMEDIAÇÃO ENTRE AS PARTES NO NEGÓCIO

 A força econômica do agronegócio no país é imensa, o que faz 
com que o setor seja muito visado em investimentos e exportações. 
Devido a essa grande movimentação econômica, o Brasil estabeleceu 
regulamentação e fiscalização próprias para o agronegócio, principalmente 
do ponto de vista das normas ambientais, sanitárias e trabalhistas.

 O Direito do Agronegócio é um ramo do Direito Empresarial 
que estabelece uma regulamentação na relação entre produtor rural, 
empresas agrícolas, pecuária, fabricantes de defensivos agrícolas 
(como fertilizantes e herbicidas), desenvolvedoras de sementes para 
plantio, fabricantes de máquinas e equipamentos rurais, produtoras 
de rações, frigoríficos etc., atuando de forma que nenhum dos lados 
saia lesado de qualquer negociação.

 Deste modo, o Direito do Agronegócio abrange uma área 
diferente do Direito Agrário, com o primeiro focando na relação 
empresarial dos setores e estabelecendo uma regulamentação com 
as instituições financeiras, principalmente na questão da exportação, 
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do câmbio da moeda, financiamento, possibilidade da disponibilização 
de garantias e viabilização de crédito.

 O advogado especializado em Direito do Agronegócio atua como 
um intermediador entre as partes favorecendo a parte que o contratou. 
Ele realiza uma assessoria no sentido de prevenir litígios e riscos nos 
mais diversos setores ligados à atividade empresarial rural.

 É comum que surjam diversos problemas decorrentes da 
atividade rural, tais como logística, transporte, modo de produção, 
financiamento, etc. São todos problemas que não estão ligados 
diretamente à produção e são muito burocráticos. Para a solução 
e prevenção desses problemas, é essencial uma consultoria 
específica que possibilite a recuperação de crédito e disponibilização 
da garantia, esclarecendo o que pode ser penhorado ou alienado e 
realizando a elaboração de contratos de câmbio para exportação, 
além de informar sobre os certificados necessários para que o 
empresário atue na área do agronegócio.

 A Guazelli Advocacia conta com uma equipe capacitada para 
atender produtores rurais, empresas e todos os envolvidos com o 
agronegócio que precisem de apoio legal. Oferecemos consultoria 
e representação para mediar conflitos e conseguir que todas as 
partes envolvidas tenham um desfecho satisfatório. Entre em 
contato conosco e tire suas dúvidas!






