
Fundos de Investimento 
nas Cadeias Produtivas 
Agroindustriais (Fiagro)
Projeto de Lei n° 5.191, de 2020



Contextualização

✓ O destaque do setor agropecuário
no PIB de 2020 é um dos fatores
que explicam o potencial que o
Fiagro terá no mercado brasileiro.

✓ Enquanto a construção civil caiu
7%, a importação 10%, a indústria
3,5% e os serviços 4,5%, além da
própria queda do PIB de 4,1%, a
agropecuária cresceu 2%.



Contextualização

✓ Dentre as razões para isso ter
ocorrido, estão:

• A safra recorde de grãos em
2019/2020 (de 257,8 milhões de
toneladas);

• O clima favorável;

• A demanda externa aquecida;

• O fato de a agropecuária ter sido
considerada uma atividade essencial
durante a pandemia para evitar falta
de mantimentos;

• A valorização do dólar em relação ao
real, o que impulsionou as
exportações;

• O aumento da produção e exportação
de carnes.



Contextualização

✓ Por isso, a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil
espera que em 2021 a
agropecuária avance mais 2,5% no
PIB (na expectativa de mais uma
safra recorde de grãos, estimada
em 268,3 milhões de toneladas
pela Companhia Nacional de
Abastecimento).



Informações Gerais

✓ O Projeto de Lei n° 5191, de 2020, foi de
iniciativa da Frente Parlamentar da
Agropecuária, de autoria do Dep. Federal
Arnaldo Jardim (CIDADANIA/SP) e de
relatoria do Dep. Federal Christino Áureo
(PP-RJ).

✓ Ele altera a Lei nº 8.668/1993 (que dispõe
sobre a constituição e o regime tributário
dos Fundos de Investimento Imobiliário)
a Lei nº 11.033/2004 (que trata da
tributação do mercado financeiro e de
capitais).

✓ O referido projeto foi aprovado pela
Câmara em dezembro do ano passado,
pelo plenário do Senado no início deste
mês de março e está aguardando a
sanção do Presidente, para que possa,
finalmente, ser publicado e entrar em
vigor.

✓ Depende de regulamentação pela CVM.



Proposta

✓ Permitir que o investidor comum
possa participar dos ganhos do
agronegócio por meio das cotas dos
fundos, logo, sem ser produtor rural.

✓ Facilitar o acesso ao mercado para
os pequenos e médios produtores,
que hoje têm dificuldade de captar
recursos.

✓ Abrir espaço para a entrada de mais
crédito no setor agropecuário
nacional, como ressaltou o próprio
autor do projeto em entrevista.



Proposta

✓ Nas palavras do relator do
projeto: “o poder disruptivo do
Fiagro é que, uma vez entrando
administradores profissionais do
mundo financeiro no setor, vamos
melhorar a governança, a gestão e
atrair recursos que garantam
investimento na sustentabilidade
da produção brasileira.”



Dispositivos Legais

❑Art. 1º: instituição do Fiagro por
meio da Lei.

❑Art. 2º: alteração da redação da
ementa da Lei nº 8.668, de 25 de
junho de 1993.

❑Art. 3º: modificações, na Lei
supracitada, que estabelecem:

- A não incidência de IR nas
aplicações efetuadas pelos Fundos
de Investimento nas Cadeias
Produtivas Agroindustriais (Fiagro);



Dispositivos Legais

- A constituição sob a forma de
condomínio aberto ou fechado de
natureza especial destinado à
aplicação em:

a) imóveis rurais;

b) participação em sociedades que
explorem atividades integrantes da
cadeia produtiva agroindustrial;

c) ativos financeiros, títulos de
crédito ou valores mobiliários
emitidos por pessoas físicas e
jurídicas que integrem a cadeia
produtiva agroindustrial;



Dispositivos Legais

d) direitos creditórios do
agronegócio e títulos de
securitização emitidos com lastro em
direitos creditórios do agronegócio,
inclusive certificados de recebíveis
do agronegócio e cotas de fundos de
investimento em direitos creditórios
e de fundos de investimento em
direitos creditórios não padronizados
que apliquem mais de 50% de seu
patrimônio nos referidos direitos
creditórios;



Dispositivos Legais

e) direitos creditórios imobiliários
relativos a imóveis rurais e títulos de
securitização emitidos com lastro
nesses direitos creditórios, inclusive
certificados de recebíveis do
agronegócio e cotas de fundos de
investimento em direitos creditórios
e de fundos de investimento em
direitos creditórios não padronizados
que apliquem mais de 50% de seu
patrimônio nos referidos direitos
creditórios;



Dispositivos Legais

f) cotas de fundos de investimento
que apliquem mais de 50% de seu
patrimônio nos ativos referidos nos
tópicos anteriores;

- A permissão para arrendar ou
alienar os imóveis rurais que venham a
adquirir;

- As condições que irão viger no
contrato de arrendamento de imóvel
rural, feita a devida ressalva no caso
determinação judicial de desocupação
em razão de eventual inadimplemento
do arrendatário;



Dispositivos Legais

- A permissão para arrendar ou
alienar os imóveis rurais que venham
a adquirir;

- A inclusão no rol de ativos do item
c) dos títulos de crédito e dos valores
mobiliários previstos na: (i) Lei nº
8.929/1994, (ii) Lei nº 11.076/2004 e
(iii) Lei nº 13.986/2020;



Dispositivos Legais

- A constituição com prazo
determinado ou indeterminado, sob
forma de condomínio aberto ou
fechado, além da previsão de
categorias com estabelecimento de
requisitos de funcionamento
específicos, de acordo com: (i) o
público que poderá subscrever as
cotas de sua emissão e (ii) a natureza
dos investimentos a serem
realizados pelos fundos.



Dispositivos Legais

- A tributação, na fonte, dos
rendimentos e ganhos de capital,
quando distribuídos, na alíquota de
20%.

- Da mesma forma, a incidência de IR
à alíquota de 20%, sobre os ganhos de
capital e rendimentos auferidos, na
alienação ou no resgate das cotas,
aplicando-se as mesmas normas aos
ganhos de capital e ganhos líquidos
auferidos em operações de renda
variável, nos demais casos.



Dispositivos Legais

- A previsão de integralização das
cotas em bens e direitos, inclusive
imóveis.

- A possibilidade de diferimento do
pagamento do IR, sobre a renda
decorrente do ganho de capital
sobre as cotas integralizadas com
imóvel rural por pessoa física ou
jurídica, para a data da venda dessas
cotas, ou por ocasião do seu resgate,
no caso de liquidação dos fundos.



Dispositivos Legais

- Na alienação ou no resgate das cotas
referidas no item anterior, o
pagamento de IR proporcional à
quantidade de cotas vendidas ou
alienadas.

- A exigência de avaliação prévia dos
imóveis rurais destinados à
integralização, feita por profissional ou
por empresa especializada.

- A discriminação de outras
disposições legais que se aplicam aos
Fundos de Investimento Imobiliários
(FIIs).



Dispositivos Legais

❑ Art. 4º: a alteração do art. 3º da Lei
nº da Lei nº 11.033/2004 que
passou a ter a seguinte redação:

“Ficam isentos do imposto de renda:

(...) III – na fonte e na declaração de
ajuste anual das pessoas físicas, os
rendimentos distribuídos pelos Fundos
de Investimento Imobiliário e pelos
Fundos de Investimento nas Cadeias
Produtivas Agroindustriais (Fiagro)
cujas cotas sejam admitidas à
negociação exclusivamente em bolsas
de valores ou no mercado de balcão
organizado.

Parágrafo único. O benefício disposto
no inciso III do caput deste artigo:



Dispositivos Legais

I – será concedido somente nos casos
em que os Fundos de Investimento
Imobiliário ou os Fiagro possuam, no
mínimo, 50 (cinquenta) cotistas;

II – não será concedido ao cotista
pessoa física titular de cotas que
representem 10% (dez por cento) ou
mais da totalidade das cotas emitidas
pelo Fundo de Investimento Imobiliário
ou pelos Fiagro, ou ainda cujas cotas
lhe derem direito ao recebimento de
rendimento superior a 10% (dez por
cento) do total de rendimentos
auferidos pelo fundo.”

❑ Art. 5º: A previsão de que a Lei,
depois de sancionada, entrará em
vigor na data de sua publicação.



Particularidades

✓ O Fiagro poderá investir em diversos
tipos de ativos, nos vários segmentos da
cadeira produtiva (pesquisa e
desenvolvimento, maquinários, insumos
agropecuária, distribuição,
reflorestamento):

• Imóveis rurais;

• Sociedades que explorem atividades
integrantes da cadeia agroindustrial;

• Ações, debêntures, notas promissórias
de pessoas físicas ou jurídicas que
integrem a cadeia agroindustrial;

• Direitos creditórios do agronegócio e
títulos de securitização decorrentes
(como o CRA);

• Direitos creditórios imobiliários relativos
a imóveis rurais e títulos de securitização
de natureza imobiliária;

• Cotas de fundos de investimento que
apliquem mais da metade de seu
patrimônio nos ativos listados acima,
inclusive de outro Fiagro.



Particularidades

✓ É um produto híbrido, único e muito
atrativo, uma vez que reúne
características de FIP, FIDC, FII e FIM.



Vantagens Tributárias

✓ O Fiagro não passará a ser tributado como
pessoa jurídica, caso um sócio, empreendedor
ou construtor do empreendimento imobiliário
no qual o fundo investe também for cotista e
tiver mais do que o equivalente a 25% do
patrimônio do fundo.

✓ Não haverá obrigatoriedade de o Fiagro
distribuir uma porcentagem mínima de seus
lucros, apurados em regime de caixa, há cada 6
meses, logo há possibilidade de se fazer um
diferimento do disparo do fato gerador do
imposto de renda para um momento posterior, o
que será previamente estabelecido no
regulamento.

✓ Não haverá incidência de imposto de renda
sobre a valorização do imóvel (ganho de capital)
quando o cotista integralizar um imóvel ao
patrimônio do fundo, pois o disparo do fato
gerador já fora diferido para o momento em que
o cotista alienar suas cotas (quando, de fato, ele
terá disponibilidade da renda auferida).



Tributação em 
Aplicações Financeiras

✓ O FIAGRO assim como acontece nos
FIIs, será tributado como pessoa
jurídica quando realizar aplicações
em ativos financeiros que não são
de natureza agroindustrial, salvo nos
casos em que adquirir títulos que já
possuem isenção de imposto de
renda, como CRA e LCA (para não
onerar o cotista).



Fonte:

• https://www25.senado.leg.br/web/ativid
ade/materias/-/materia/146362

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/146362


Contato

• IDGR Investimentos Alternativos

Escritório São Paulo 

Rua Bandeira Paulista, nº 726, 28º andar, Conjunto 284 -
Itaim Bibi - São Paulo/SP – CEP: 04532-002.

• IDGR – Escritório Ribeirão Preto/SP

Edifício Iguatemi Business – Avenida Luiz Eduardo Toledo 
Prado, nº 800, 14º andar, Conjunto 1418 – CEP 14027-250.

Tel: +55 11 3085 7000
E-mail: gestao@idgr.com.br

Site:  www.idgr.com.br
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