
 

LIVRO CAIXA DIGITAL DO  
PROTUDOR RURAL 

LCDPR 

  
 

01 de março de 2021, 18h  e   02 de março de 2021, de  18  as  22h 

Evento online via MICROSOFT TEAMS 

  

DESCRIÇÃO  DO EVENTO  
 
Informamos que o curso será realizado em dois módulos, com carga horária de 4 
horas horas/aula, nos dias  01 e 02/03/2021 (Segunda e terça-feira) de 18h ás 22h. 
  
O LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural foi instituído pela IN RFB nº 1.848/18 e 
exige a apresentação das informações a partir de 2019. 
 
Instrutor: Prof. Elielton de Souza 

   
Introdução / Objetivo: Apresentar os detalhes operacionais e práticos para o tratamento 
das informações a serem transmitidas referente ao Livro Caixa Digital do Produtor Rural, 
além de seu correto e seguro preenchimento. O Livro Caixa Digital do Produtor Rural 
(LCDPR) é uma obrigação acessória que deve ser transmitida para a Receita Federal e 
tem por objetivo apresentar o resultado da atividade rural explorada por produtores pessoa 
física. As informações que abrangem a escrituração digital tratam das entradas e saídas 
de recursos por meio das receitas, despesas de custeio, investimentos e demais valores 
que integram a atividade desenvolvida no país. 
 

 Público Alvo: Diretores, Controles, Contadores, Analistas Fiscais, Analistas de TI, 
profissionais de Escritórios de Contabilidade, fazendeiros, administradores de fazendas e 
demais interessados na matéria. 
 

Programa:  - Novo Layout de entrega em 2020/2021 
 

- Novo livro caixa do produtor rural IN RFB nº 1.848, de 2018; 

- Produtores rurais obrigados a apresentação; 

- Produtores rurais isentos de apresentação do novo LCDPR; 

- Contratos e a sua obrigatoriedade de registro. 

- Diferença de Receita Bruta para Receita Bruta da Atividade Rural; 

- O enquadramento e obrigatoriedade será pela Receita Bruta ou pela Receita Bruta da 

Atividade Rural? 

- O que fazer quando uma nota fiscal tem itens para a fazenda e itens para uso pessoal; 

- Como escriturar as despesas ou receitas; 



- Insuficiência de caixa em qualquer mês do ano-calendário – como resolver? Contrato de 

Mútuo? 

- Sobras líquidas decorrentes da comercialização de produtos agropecuários, apuradas 

na DRE e distribuídas pelas sociedades cooperativas de produção aos associados 

produtores rurais podem compor a receita da atividade rural?. 

- Quando usar a conta Numerário em Trânsito código 999; 

- Cadastro de contas bancárias; 

- Quais receitas não compõem a receita da atividade rural; 

- ICMS e FUNRURAL excluímos ou não da composição da receita da atividade rural? 

- CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física; 

- Livro caixa da atividade rural em geral; 

- Sociedade conjugal – como escriturar nos casos de: 

 Comunhão universal 

 Comunhão parcial 

 Separação total de bens 

- Como escriturar: 

 Vendas a prazo; 

 Vendas para entrega futura; 

 Despesas com aeronaves (avião do produtor rural); 

 Dação em pagamento; 

 Veículos de uso da propriedade; 

 Venda de bens da propriedade; 

 Bens da propriedade dados em pagamento; 

o Entre outras... 

- Obrigatoriedade: regras a partir de 2020 do LCDPR; 

- Certificado Digital – Obrigatório ou facultativo? 

- Multa por entrega fora do prazo ou cometimento de incorreções ou omissões; 

- Comercialização da produção rural com contribuição previdenciária substitutiva; 

- Produtor rural pessoa física e pessoa jurídica; 

- A segregação da documentação por Tipo de Documento: Nota Fiscal, Fatura, Recibo, - 

Contrato, Folha de Pagamento e Outros; 

- O que fazer quando a nota fiscal ou cupom fiscal não identifica o produtor rural; 

- Situações especiais no Novo LCDPR; 

- Exploração em parceria. 

- Parceria pago em percentual sobre a produção e a sua proibição; 

- Diferenças entre: arrendamento, comodato, parceria e condomínio; 

- Arrendamento pago em produtos e a sua proibição; 

- Arrendamento, parceria, meeiro e condomínio – obrigatoriedade do CAEPF; 

- Comodato e a sua possível tributação; 

- Condomínio - sua forma de composição, registro obrigatório na Junta e escrituração; 



- O que fazer quando o produtor rural tem várias fazendas já que o LCDPR é único por 

CPF. 

- O que fazer quando mais de um contador faz o LCDPR de fazendas diferentes, mas do 

mesmo produtor rural; 

- Contrato de mútuo; 

- Multas previstas 

- Geração dos registros de apresentação de informações: 

- Venda para entrega futura e a controvérsia da pergunta 37 do manual do LCDPR. 

 

Metodologia de Ensino: Apresentação expositiva de forma múltipla através 
do MICROSOFT TEAMS por slides com acompanhamento dos alunos, com referência em 
artigos científicos e textos legais, proporcionando a fixação do aprendizado de forma clara 
e objetiva, bem como possibilitando-se a revisão do conteúdo e aprofundamento posterior 
pelo material fornecido. 
 

Perguntas ao instrutor serão realizadas por e-mail, sendo que o mesmo vai estar 
respondendo no prazo de até 1  dia útil após a realização final do curso. 
 

* Carga Horária: Totalizando carga horária 08 Horas aula. 
 

* 1 dia antes será enviado aos inscritos o material e link para acesso da transmissão da 
aula 

 


