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Nova Estrutura do Departamento

Decreto nº 9.667, de 02 de janeiro de 2019



Estrutura da Fiscalização
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Legislação aplicada ao SNSM

• Lei n° 10.711, de 5 de agosto de 2003.

• Sistema Nacional de Sementes e Mudas – SNSM.

• O Objetivo do SNSM é garantir a identidade e a qualidade do
material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido,
comercializado e utilizado em todo o território nacional.

• Decreto n° 5.153, de 23 de julho de 2004.

• Normas Complementares: Instruções Normativas e Portarias.

• http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-
agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-
mudas/legislacao

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/legislacao


Semente é Tecnologia

• Não é um grão que germina!

• É como um “chip”;

• É veículo de novas tecnologias;

• Garante o valor agregado pela pesquisa;

• Garante os ganhos de produtividade;

• Fonte de transferência de renda para o
agricultor.

Fonte: Miyamoto (2007).



A Indústria de Sementes no Brasil

• Aprovação de Marcos Legais / Normatização;

• Maior número de cultivares e tecnologias
disponibilizadas ao agricultor;

• Interação com a Indústria Química;

• Menor ciclo de vida útil das cultivares;

• Aumento na taxa de adoção de Biotecnologia.



Evolução da Área, Produção e 
Produtividade no Brasil

LPC



Sustentabilidade do Setor

Venda de sementes
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Compra de sementes



Compete ao MAPA promover, 
coordenar, normatizar, 
supervisionar, auditar e 

fiscalizar as ações 
decorrentes desta Lei e de seu 

Regulamento.

A Lei n° 10.711, de 2003



• Ação desenvolvida pelo MAPA e UFs, na 
produção, beneficiamento, amostragem, 
análise, certificação, armazenamento, 
transporte, comercialização e utilização de 
sementes e mudas.

• Objetivo: garantir o cumprimento da legislação 
de sementes e de mudas.

–Auditor Fiscal Federal Agropecuário;

–Agente / Fiscal do Órgão Estadual.

Fiscalização



• Capítulo XIII:

–Proibições e Infrações.

• Capítulo XIV:

–Medidas Cautelares e Penalidades.

• Medidas Cautelares:

–Suspensão da comercialização; 

– Interdição do estabelecimento.

Do Regulamento da Lei n° 10.711, de 2003, 
estabelecido pelo Decreto n° 5.153, de 2004:

Fiscalização



• Penalidades:

–Advertência;

–Multa;

–Apreensão;

–Condenação; 

–Suspensão da inscrição/ credenciamento no RENASEM;

–Cassação  da inscrição/ credenciamento no RENASEM.

Do Regulamento da Lei n° 10.711, de 2003, 
estabelecido pelo Decreto n° 5.153, de 2004:

Fiscalização



• Classificação das Infrações:

–Leve;

–Grave;

–Gravíssima.

• Reincidência Genérica:

– Valor da multa em dobro.

• Reincidência Específica:

– Agravamento da classificação e aplicação da multa no 
grau máximo.

Do Regulamento da Lei n° 10.711, de 2003, 
estabelecido pelo Decreto n° 5.153, de 2004:

Fiscalização



• Art. 199 - quando incidir sobre produção, 
beneficiamento, comercialização - Até 250% do 
valor comercial do produto:

–Até 40% - Leve

–41% a 80% - Grave

–81% a 125% - Gravíssima

Do Regulamento da Lei n° 10.711, de 2003, 
estabelecido pelo Decreto n° 5.153, de 2004:

Fiscalização



• Art. 200 – o que não se enquadrar ao disposto no 
Art. 199.

– Até R$ 2.000,00 - Leve

– A partir de R$ 2.000,00 até R$ 6.000,00 - Grave

– A partir de R$ 6.000,00 até R$ 18.000,00 - Gravíssima

Do Regulamento da Lei n° 10.711, de 2003, 
estabelecido pelo Decreto n° 5.153, de 2004:

Fiscalização



Em média, a meta é: 18.000 fiscalizações/ano, incluindo:

• Fiscalização do produtor de sementes;

• Fiscalização de beneficiadores, armazenadores e 
reembaladores;

• Fiscalização de comerciantes*;

• Fiscalização do usuário de sementes.

Metas da Fiscalização

Fonte: POA SM.



1º Semestre de 2019:

• 4.657 fiscalizações, incluindo coletas de 
amostras;

• 3.275 registros no RENASEM (inscrições, 
credenciamentos, alterações e renovações);

• 1.256 registros no RNC.

Resultados da Fiscalização e 
Registros de Sementes e Mudas

Fonte: RAM, 2019.



• Arroz: 60%

• Feijão: 18%

• Trigo: 70%

• Soja: 65%

• Algodão: 56%

• Forrageiras: 65%

O restante é semente de

uso próprio + “semente pirata”

*Fonte: ABRASEM

Taxa de Utilização de Sementes*



• A fiscalização do usuário de sementes é de
competência do MAPA, podendo ser delegada
ao Estado ou Distrito Federal, por meio de
convênio ou acordo do cooperação técnica.

• Cooperação MAPA x INDEA-MT é exemplo de
como a delegação da fiscalização do usuário
pode incrementar significativamente os
resultados das ações fiscais e resultar em
benefícios ao setor de sementes.

Fiscalização do Usuário



Desafio: Combate à Pirataria 

Para o MAPA, semente pirata é toda aquela 
produzida e comercializada fora do SNSM:

• Produtor sem RENASEM;

• Produtor sem RT;

• Campo não inscrito;

• Sem documentação da semente (NF, CS/TCS).

Sementes Ilegais – “Piratas”



Enquanto os produtores de sementes são um 
n° limitado e conhecido, os usuários são “um 

mundo” a ser fiscalizado

X

Os fiscais são poucos, concentrados em 
algumas cidades

X

Falta agilidade no serviço público para atuar no 
momento necessário

Desafios da Fiscalização



• O texto atual do Decreto n° 5.153, de 2004, que
estabelece as infrações e penalidades aos usuários,
o faz de maneira “branda” quando constatada a
produção e comercialização ilegais.

• Existe a necessidade de diferenciar claramente o
usuário do produtor ilegal, atribuindo infrações e
penalidades mais severas ao produtor ilegal, que
atua fora do SNSM, além do cálculo das multas com
base no valor do produto e possibilidade de
suspensão da comercialização, apreensão e
condenação das sementes e mudas ilegais.

Desafios da Fiscalização



• Inteligência investigativa;

• Desenvolvimento de métodos que permitam a
análise molecular como rotina;

• Concurso público;

• Realização de forças-tarefa para fiscalização;

• Delegação da fiscalização do usuário aos
órgãos de defesa estaduais; e

• Mudanças na legislação: equiparar usuário
que produz semente ilegal a produtor sem
RENASEM, por exemplo.

Possíveis Soluções





REVISÃO DE NORMAS – Em andamento:

• Decreto n° 5.153/2004 – Sementes e Mudas: acordo de
resultados DSV x SDA x Gab. MAPA;

• IN n° 30/2008 – Forrageiras Tropicais: avaliação das
alterações propostas e discussão em Grupo de Trabalho
da CGSM;

• IN n° 32/2012 – Batata: finalizando análise após
consulta pública – Processo n ° 21000.006442/2018-77;

• IN n° 46/2010 – Bananeira: em consulta pública –
Processo n ° 21052.003395/2011-28 (demanda do MP).

Atualização da Legislação 



REVISÃO DE NORMAS:

• IN n° 9/2005 – Sementes:

– Tratamento e Embalagens: proposta para alteração,
mediante inclusão do item 15.6 (Aditivo para Tratamento
de Sementes e/ou Mudança de Tamanho de Embalagem,
já analisada pela CONJUR, recebeu novas contribuições e
passa por ajustes para publicação – Processo n°
21000.019444/2019-15);

– Certificação de sementes: proposta de revisão dos itens
19.6 e 20.3 e do Anexo XXXIV (Aguardando a revisão do
Decreto);

– Revisão global (Aguardando a revisão do Decreto).

Atualização da Legislação 



ELABORAÇÃO DE NORMAS:

• Proposta de Instrução Normativa para estabelecer as Normas 
para a Produção e a Comercialização de Sementes e Mudas de 
Espécies Olerícolas, Condimentares, Medicinais e Aromáticas e 
os seus padrões de sementes.

– Processo nº 21000.041403/2019-05, em análise jurídica pelo MAPA.

– Revoga a Portaria nº 457, de 18 de dezembro de 1986, a partir de 
31 de março de 2020.

– Promove significativas simplificações nos processos para inscrição 
da produção de mudas e informação de seus resultados (mapas de 
produção e comercialização de mudas); traz esclarecimentos sobre 
processos de embalagem, reembalagem, armazenamento e análise 
de sementes; e simplifica o Termo de Conformidade de Sementes. 

Atualização da Legislação 



DEMANDAS PARA ELABORAÇÃO DE NORMAS:

• Grão de Bico (padrões, CSM-MT);

• Amendoim (padrões, CSM-SP);

• Grama;

• Videira;

• Cana-de-açúcar;

• Mandioca e Cacau (CSM-BA);

• Erva-mate (Câmara Setorial);

• Ornamentais (Câmara Setorial).

Atualização da Legislação 



Sistemas

• RENASEM:

- Previsão de operacionalização do sistema 
no SIPEAGRO;

- Interface amigável;

- Integração com outros sistemas do MAPA.

• RNC:

- Desenvolvimento do formulário eletrônico 
para registro de cultivares.

• SIGEF:

- Desenvolvimento de novas funcionalidades.



• SIGEF:

- Webservices: 5 serviços em PRODUÇÃO, com 
acesso pela senha do sistema SOLICITA

– Grupo 

sistemasweb.agricultura.gov.br/sigefws/servicos/grupos

– Espécie

sistemasweb.agricultura.gov.br/sigefws/servicos/{idGrupo}/especies

– Cultivar

sistemasweb.agricultura.gov.br/sigefws/servicos/cultivares/{idEspecie}

– Campos por Safra

sistemasweb.agricultura.gov.br/sigefws/servicos/campos/{id}/{safra}

– Detalhamento do Campo

– sistemasweb.agricultura.gov.br/sigefws/servicos/campo/{idUnicaCampo}

Sistemas



• SIGEF:

- Acesso para Obtentores:

– Consulta os campos com status Aprovado / Reprovado / 
Homologado / Denegado / Recebido

– Visualiza o extrato do campo – PDF

– Visualiza somente as suas próprias cultivares

- Sistema dispõe de informações de:

– 12 safras

– 170 obtentores diferentes

– Mais de 270.000 campos disponíveis para consulta

- Painel Brasileiro de Sementes:
– http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-

agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/painel-
brasileiro-sementes

Sistemas

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/painel-brasileiro-sementes


• SIGEF:

- Funcionalidade para fechamento de safra:

–Conclusão dos campos mediante status Aprovado / 
Reprovado conferido pelo RT.

–Aprovação pode ser parcial.

–Há campo para justificativa.

–Informação obrigatória a partir da safra 2018/2019.

–Status possíveis ao final da safra: Aprovado / 
Reprovado / Recebido / Denegado / Cancelado.

Sistemas



• Estabelecimento de fatores de análise de risco na fiscalização 
dos campos de produção de sementes.

• Possibilidade de estudo para implantação de canal 
verde/amarelo/vermelho na inscrição de campos.

• Possibilidade de automatização de determinadas análises e 
rotinas via sistema eletrônico.

• Possibilidade de estabelecer sistema oficial que importe dados 
e documentos de sistemas de controle e qualidade privados.

• Conferir maior agilidade à inscrição da produção, ao 
processamento dos dados dos Mapas de Produção e 
Comercialização, e obter informações mais significativas para 
subsidiar a fiscalização e a auditoria.

O Futuro da Inscrição da 
Produção



• SIGEF – Contato:

–Dúvidas quanto ao funcionamento do sistema SIGEF, 
solicitação de dados, críticas e sugestões
• sigef@agricultura.gov.br

–Questões relacionadas a usuário e senha de acesso
• atendimento.sistemas@agricultura.gov.br

–Dúvidas quanto a legislação de inscrição de campos
• Serviço de Fiscalização da UF onde estiver localizado o RENASEM

–Reclamações ou Elogios e outras questões
• 0800 704 1995 ou ouvidoria@agricultura.gov.br (ouvidoria MAPA)

Sistemas



RNC
Registro Nacional de Cultivares 

Orientações sobre o RNC e o CultivarWeb:
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-
agricolas/sementes-e-mudas/registro-nacional-de-cultivares-2013-rnc-1
Acesso ao CultivarWeb: 
http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/index.php

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/registro-nacional-de-cultivares-2013-rnc-1
http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/index.php


• Adequar o Regulamento de Sementes e Mudas à realidade do
setor produtivo, considerando sua dinâmica, no sentido de
promover o desenvolvimento sustentável da agropecuária, a
segurança e a competitividade de seus produtos.

• Promover a modernização e a desburocratização no setor
regulatório de sementes e mudas.

• Equilibrar o foco no processo e no produto final.

• Otimizar a força de trabalho e a gestão de competências.

• Aprimorar o processo de certificação de sementes e mudas.

• Coibir a produção e comercialização de produto ilegal.

• Assegurar as garantias de identidade e qualidade das sementes 
e mudas disponibilizadas no Brasil.

Revisão do Decreto nº 5.153, 
de 2004



Revisão do Decreto nº 5.153, 
de 2004

• Nova metodologia, que inclui princípios da Avaliação de
Impacto Regulatório.

• Processo mais participativo, com diferentes instrumentos de
captação das demandas, percepção de problemas e pontos de
estrangulamento, sugestões e expectativas do setor regulado:

– Questionários

– Reuniões com todos os segmentos do setor de sementes e mudas

– Grupos de Trabalho constituídos por temas: 6 grupos, com 29 AFFAs

envolvidos

– Cronograma de trabalho detalhado

– Entregas pactuadas em 3 etapas: agosto, setembro e outubro

– Prazo para envio da minuta à SDA: 1º de novembro de 2019



Cronograma da Revisão



Virgínia Arantes Ferreira Carpi
Coordenadora-Geral de Sementes e Mudas

virginia.carpi@agricultura.gov.br; csm@agricultura.gov.br
(61) 3218-2163

Obrigada!


