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• LEI No 10.711, DE 5 DE AGOSTO DE 2003.

• Art. 8o As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produção, 
beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e 
exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no Renasem.

– I - produtor de sementes;         II - produtor de mudas;         III - beneficiador 
de sementes;         IV - reembalador de sementes;         V - armazenador de 
sementes;         VI - comerciante de sementes;         VII - comerciante de mudas;

• Art. 10. Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Cultivares - RNC e o Cadastro 
Nacional de Cultivares Registradas - CNCR.

• Art. 36. Compete ao Mapa orientar a utilização de sementes e mudas no País, com o 
objetivo de evitar seu uso indevido e prejuízos à agricultura nacional, conforme 
estabelecido no regulamento desta Lei.









































• LEI No 10.711, DE 5 DE AGOSTO DE 2003.

• Art. 43. Sem prejuízo da responsabilidade penal e civil cabível, a inobservância das 
disposições desta Lei sujeita as pessoas físicas e jurídicas, referidas no art. 8o, às 
seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento 
desta Lei:

– I - advertência;         

– II - multa pecuniária;         

– III - apreensão das sementes ou mudas;         

– IV - condenação das sementes ou mudas;         

– V - suspensão da inscrição no Renasem;         

– VI - cassação da inscrição no Renasem.



INFRAÇÃO

USUÁRIO - adquirir sementes de produtor ou comerciante sem renasem

ART 186, I – LEVE            até 2.000,00

USUÁRIO - reservar sementes não protegidos em desacordo com a legislação

ART 188, II – LEVE          até 2.000,00

USUÁRIO - Reservar sementes para uso próprio em quantidade superior a área a ser cultivada 

ART 189, I – GRAVE        até 6.000,00

USUÁRIO - Utilizar sementes de cultivar sem RNC 

ART 187, II – GRAVE        até 6.000,00

USUÁRIO - Comercializar sementes reservadas ao uso próprio 

ART 190, I - GRAVÍSSIMA

125% do valor comercial do produto

Produzir ou comercializar sementes de cultivar não inscrito no RNC

ART 177, I – GRAVE

41 a 80% do valor comercial do produto

Produzir ou comercializar sementes sem a comprovação de origem, procedência ou identidade

ART 177, IV – GRAVE

41 a 80% do valor comercial do produto
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