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Legislação



Legislação

 Lei Nº 10.711, de 05 de agosto de 2003 – Dispõe sobre o Sistema

Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências

 Decreto Nº 5.153, de 23 de julho de 2004 – Aprova o Regulamento da

Lei nº 10.711 e dá outras providências

 IN Nº 9, de 2 de junho de 2005 – Normas para produção,

comercialização e utilização de sementes

 Lei Nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 - Regula o exercício das

profissões de Engenheiro e Engenheiro Agrônomo, e dá outras

providências.



Lei 10.711

 Art. 1º O Sistema Nacional de Sementes e Mudas,

instituído nos termos desta Lei e de seu regulamento,

objetiva garantir a identidade e a qualidade do material

de multiplicação e de reprodução vegetal produzido,

comercializado e utilizado em todo o território nacional.



Lei 10.711

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

XXXIII - produtor de semente: pessoa física ou jurídica que,

assistida por responsável técnico - RT,

produz semente destinada à comercialização;



Lei 10.711

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

XXXVII - responsável técnico: Engenheiro Agrônomo

ou Engenheiro Florestal, registrado no respectivo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, a

quem compete a responsabilidade técnica pela produção,

beneficiamento, reembalagem ou análise de sementes em

todas as suas fases, na sua respectiva área de habilitação

profissional;



Lei 10.711

 Art. 3º O Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM

compreende as seguintes atividades:

I - registro nacional de sementes e mudas - Renasem;

II - registro nacional de cultivares - RNC;



Lei 10.711

III - produção de sementes e mudas;

IV - certificação de sementes e mudas;

V - análise de sementes e mudas;

VI - comercialização de sementes e mudas;

VII - fiscalização da produção, do beneficiamento, da 

amostragem, da análise, certificação, do armazenamento, do 

transporte e da comercialização de sementes e mudas;

VIII - utilização de sementes e mudas.

RT



Lei 10.711

 Art. 4º Compete ao Mapa promover, coordenar, normatizar,

supervisionar, auditar e fiscalizar as ações decorrentes desta

Lei e de seu regulamento.



Lei 10.711

 Art. 44. O responsável técnico, o amostrador ou o certificador que descumprir os

dispositivos desta Lei, estará sujeito às seguintes penalidades, isolada ou

cumulativamente, conforme dispuser a regulamentação desta Lei:

I - advertência;

II - multa pecuniária;

III - suspensão do credenciamento;

IV - cassação do credenciamento.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, fica o órgão

fiscalizador obrigado a comunicar as eventuais ocorrências, imediatamente, ao

respectivo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea.



IN 9/2005

 Art. 1º Aprovar as normas para produção, comercialização e

utilização de sementes, e seus respectivos anexos.



IN 9/2005 – Obrigações do Produtor

 Item 5:

 IV - manter as atividades de produção de sementes, inclusive

aquelas realizadas sob o processo de certificação, sob a

supervisão e o acompanhamento de responsável(is) técnico(s),

em todas as fases, inclusive nas auditorias;

 V - atender, nos prazos estabelecidos, as instruções do

responsável técnico prescritas nos laudos técnicos;



IN 9/2005 – Obrigações do Produtor

 Item 5:

 VII - comunicar a rescisão de contrato ou qualquer impedimento

do responsável técnico, ocorrido durante o processo de

produção, ao competente órgão de fiscalização, no prazo

máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de

ocorrência, juntamente com a indicação do novo responsável

técnico;



IN 9/2005 – Obrigações do RT

 Item 8:

 I, II, III, IV, firmar quando responsável técnico titular ou suplente,

Termo de Compromisso junto ao MAPA (conforme anexos

XXV, XXVI, XXVII e XXVIII), assumindo a responsabilidade técnica

por todas as etapas do processo relacionado às atividades do

produtor de sementes, do beneficiador de sementes, do reembalador

de sementes, do armazenador de sementes, do certificador de

sementes e por todas as etapas do processo relacionado às

atividades do laboratório de análise de sementes.



IN 9/2005 – Obrigações do RT
 Item 8:

 V - fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

 VI - elaborar e assinar projeto técnico de produção de

sementes, quando for o caso;

 VII - acompanhar, quando solicitado, a fiscalização da atividade

por ele assistida;

 VIII - executar as vistorias obrigatórias estabelecidas para o

campo de produção de sementes, lavrando os respectivos

laudos dentro dos prazos estabelecidos pelas normas específicas,

quando for o caso;



IN 9/2005 – Obrigações do RT

 Item 8:

 IX - supervisionar e acompanhar as atividades de

beneficiamento, reembalagem e armazenamento, quando for o

caso;

 X - supervisionar e acompanhar as atividades de análise de

sementes em todas as fases de avaliação e emissão dos

resultados, bem como acompanhar as auditorias, quando for o caso;

 XI - emitir e assinar o Boletim de Análise de Sementes, o Termo de

Conformidade e o Certificado de Sementes, conforme o caso;



IN 9/2005 – Obrigações do RT

 Item 8:

 XII - comunicar ao MAPA a rescisão de contrato com o produtor,

beneficiador, armazenador, reembalador, certificador ou laboratório

de análise, solicitando o cancelamento do Termo de Compromisso,

no prazo de até dez dias contados a partir da data de assinatura da

rescisão;

 XIII - deixar, em caso de afastamento, temporário ou definitivo, toda a

documentação atualizada à disposição do contratante; e

 XIV - cumprir as normas e os procedimentos e atender aos padrões

estabelecidos pelo MAPA.



IN 9/2005

Desenvolver as atividades sem acompanhamento 

de RESPONSÁVEL TÉCNICO credenciado no 

RENASEM é infração GRAVISSÍMA!!



Renasem – Credenciamento de RT 
IN 9

 8.1 - Para exercer as atividades previstas nestas normas, o
responsável técnico deverá credenciar-se no RENASEM,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:

 I - requerimento por meio de formulário próprio, conforme
constante do Anexo XI;

 II - comprovante do pagamento da taxa correspondente;

 III - cópia do CPF;

 IV - declaração do interessado de que está adimplente junto ao
MAPA; e

 V - comprovante de registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, como Engenheiro
Agrônomo ou Engenheiro Florestal, observadas as áreas de
competência.



Sistema Nacional de Sementes e Mudas



RTs Credenciados PR

RTs Credenciados PR - 914



Crea-PR



https://sig.crea-pr.org.br/sig/e-book/2017_18/index.html#page/21

https://sig.crea-pr.org.br/sig/e-book/2017_18/index.html#page/21


Lei 5194

 Regula o exercício das profissões de Engenheiro e

Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências.

Art. 55. Os profissionais habilitados na forma estabelecida

nesta lei só poderão exercer a profissão após o registro no

Conselho Regional, sob cuja jurisdição se achar o local de

sua atividade.



Lei 5194

Código de Ética Profissional

Art.71 . As penalidades aplicáveis por infração da presente Lei são as

seguintes, de acordo com a gravidada da falta:

a) advertência reservada;

b) censura pública;

c) multa;

d) suspensão temporária do exercício profissional;

e) cancelamento definitivo do registro.



https://sig.crea-pr.org.br/sig/e-book/2017_18/index.html#page/21

https://sig.crea-pr.org.br/sig/e-book/2017_18/index.html#page/21


ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

Produtor de Sementes e Mudas - Pessoa Física:

 Art anual de projeto de implantação e
assistência técnica da cultura;

Produtor de Sementes e Mudas - Pessoa Jurídica:

 Art anual de projeto de implantação e
assistência técnica da cultura (quando em
campos de produção próprios e/ou assistidos
pelos profissionais da empresa)

 Art de cargo e função, como responsável
técnico da empresa.



ART – Anotação de Responsabilidade Técnica



ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

Título 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Geral

ENGENHEIRO AGRONOMO 714 689 575 655 663 556 3852

ENGENHEIRO FLORESTAL 37 28 28 22 32 23 170

Total Geral 751 717 603 677 695 579 4022

ARTs recolhidas nos últimos 6 anos



Obrigado

jhony.moller@sistemaocepar.coop.br

41-3200-1113


