
FÓRUM TÉCNICO DA CSM PARANÁ 
Cascavel/Pr ,  07 a 09 de agosto de 2019

LEGISLAÇÃO NACIONAL DE 
SEMENTES – ASPECTOS 

TÉCNICOS E  LEGAIS -
INFRAÇÕES APURADAS PELOS 

AGENTES FISCAIS

Eng. Agr. Ildomar Ivan Fischer
Auditor Fiscal  Federal  Agropecuário



LEGISLAÇÃO



LEGISLAÇÃO DE SEMENTES
Lei 10.711/2003

Decreto 5.153/2004

Instrução Normativa 09/2005

Instrução Normativa 44/2016 – forrageiras temperadas

Instrução Normativa 32/2012 - batata

Instrução Normativa 45 /2013 –grandes culturas

Instrução Normativa 46/2013 – nocivas proibidas e toleradas

Instrução Normativa 30/2008 – forrageiras tropicais

Instrução Normativa 25/2017 – comércio internacional

Instrução Normativa 34/2014 - taxas



Atualizações relevantes

Instrução Normativa 09/2014 - equivalência de categorias de batata 
Brasil X Holanda

Instrução Normativa  51/2018- requisitos para inscrição de materiais 
experimentais e pré-comerciais e materiais utilizados como materiais de 
híbridos

Instrução Normativa 75/2018 – altera a IN 30/2008 e não delimita 
numero de re-inscrições de brachiária humidicula.   

Instrução Normativa 27/2018- internaliza as equivalências de categorias 
de sementes do Brasil com os demais países do Mercosul

Instrução Normativa 21/2019 – altera IN 09/2005 – novo anexo XXXIII –
declaração de reserva de uso próprio de sementes



Instrução Normativa 33/2015 - altera IN 09/2005 – embalagens 
novas de qualquer material que atenda aos requisitos estabelecidos

Instrução Normativa  40/2014- altera IN 09/2005 – bag destinado 
ao comerciante , lacre  nas 2 aberturas cm RENASEM produtor e 
venda sementes a granel do produtor ao usuário final 

Instrução Normativa 42/2009 - altera IN 09/2005 – inscrição campo 
e viveiro no estado onde estiver efetivamente instalado. Notificação 
entre SFA´s em 05 dias

Instrução Normativa 17/2005 -altera IN 09/2005 – beneficiamento 
sementes uso próprio na propriedade , ressalvando batata e algodão

Instrução Normativa  011/2013- avaliação de equivalência de lotes 
de batata semente pelo VIGIAGRO na importação

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



DA  HABILITAÇÃO PRÉVIA 

RENASEM / MAPA



Inscritos no SNSM

Credenciados no SNSM

1- produtor de sementes
2- armazenados de sementes 
3- beneficiador de sementes
4- reembalador de sementes
5- comerciante de sementes

1- responsável técnico
2- entidade certificadora
3- certificador da própria produção
4- amostrador
5- laboratório de análise de sementes 



atualização obrigatória de documentos

1- substituição de responsável técnico
2- ampliação  ou redução de instalações - memorial
3- utilização de novas instalações próprias ou 
instalações arrendadas de terceiros  - memorial
4- contratação de terceiros  como beneficiador ou 
armazenador de sementes.
5- alteração de endereço
6- alterações no contrato social. Incorporações
7- Renovação de RENASEM ( 60 dias após vencimento)



PRODUÇÃO 

DE SEMENTES



OBRIGAÇÕES DO PRODUTOR ( subitem 5.2 –IN 09/05)

I - responsabilizar-se pela produção e pelo controle da 
qualidade e identidade das sementes, em todas as etapas da 
produção

IV - manter as atividades de produção de sementes, inclusive 
aquelas realizadas sob o processo de certificação, sob a 
supervisão e o acompanhamento de responsável técnico, em 
todas as fases

XI - manter à disposição do órgão de fiscalização, pelo prazo 
de dois anos ...

a) projeto técnico de produção;
b) laudos de vistoria
f) contratos com os cooperantes, quando for o caso



INSCRIÇÃO DE CAMPOS 



SIGEF – procedimentos de acesso, 

consultas e inconformidades no uso

do sistema detectados



SIGEF – vinculação / inscrições de campos 
/consultas

1- CADASTRAMENTO DE USUÁRIO NOS SISTEMAS MAPA ( Brasilia)

https://sistemasweb.agricultura.gov.br/solicita/manterUsuarioExt.action?app=sigef

2- SOLICITAR VINCULAÇÃO ATRAVES DO E-MAIL  ( Curitiba)
semente-pr@agricultura.gov.br
Enviar preenchidos e assinados pelo responsável legal da empresa e /ou vinculado :

a- ficha cadastral e termo de responsabilidade do usuário ( RT ou assessor)
b- formulário de solicitação de vinculo subscrito pela empresa

3- ACESSAR AO SISTEMA SIGEF

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sigef/#

a – Inserir Login e Senha



SIGEF – vinculação / inscrições de campos 
/consultas



SIGEF – vinculação – termo de 
responsabilidade



SIGEF – vinculação - solicitação



ACESSO AO SIGEF PELOS  OBTENTORES



CONSULTAS VIA PAINEL BRASILEIRO DE 
SEMENTES – portal do MAPA

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

http://indicadores.agricultura.gov.br/sigefsementes/index.htm





SIGEF – problemas detectados – uso

1- Campos Salvos e não encaminhados

2- Auxiliares operando com senha do RT

3- Documentos ilegíveis anexados

4- GRU recolhida para estado incorreto ( SFA Paraná- UG 13070 
/00001 ) e ausência da relação dos campos aos quais se refere a 
GRU recolhida

5- Ausência do comprovante de pagamento + GRU

6- Ausência do CS ou TCS  originais quando anexa o termo 
aditivo da revalidação da germinação

7- CS´s e TCS´s preenchidos incorretamente , não contendo os 
resultados de todos os atributos definidos no padrão nacional 
de cada espécie 



SIGEF – problemas detectados - uso

8- Digitação incorreta Coordenadas Geodésicas 

• Latitude: (ex. S 25° 34' 45,3")    Longitude: (ex. W 49° 57' 02,8")

9- Autorização do obtentor com área insuficiente ou para 
categoria distinta ou emitida por quem não é qualificado

10- Semente certificada em um tipo de embalagem e 
comercializada em outro

11- Nota fiscal de comprovação da origem da semente ausente

ou preenchida em desacordo a IN 09/2005 – subitens  24,5 e 24,6



SIGEF – DECLARAÇÃO DE CAMPOS DE 
SEMENTE DE CATEGORIA GENÉTICA



DA INSCRIÇÃO DOS CAMPOS :
OBRIGAÇÃO- ATENDER OS PRAZOS LIMITES PARA INSCRIÇÃO NO SIGEF (DATA DE ENVIO)

SOJA , MILHO E TRIGO – 45 DIAS  
FEIJÃO, ARROZ- 30 DIAS
TABACO- 60 DIAS
AVEIA PRETA E AZEVEM - 30 DIAS
AVEIA AMARELA /BRANCA- 30 DIAS
TRITICALE E CENTEIO - 30 DIAS
CEVADA – 45 DIAS
NABO- 30 DIAS
CAFÉ – 3 ANOS ( RENOVAÇÕES ANUAIS  até o dia 31 /12 do ano anterior ao da colheita – IN 
35/2012  )
BATATA – SEMESTRAL EM ESTUFA ( 10/JAN E 10/JUL) E 20 DIAS A CÉU ABERTO

TRATAMENTO ADMINISTRATIVO : ( possibilidade homologação – envio de campos 
fora do prazo - Oficio-Circular nº 1/2019/CSM/DFIA/SDA/MAPA) + Parecer Jurídico

deve atender todos demais requisitos previstos, não ocorrer lesão ao erário ou prejuízo a 
terceiros, estar no máximo em pré-floração na data de envio, fiscalização do campo in loco.

com autuação administrativa para a hipótese de haver campos homologados



SELEÇÃO , INSTALAÇÃO E

CARACTERIZAÇÃO DOS 

CAMPOS DE SEMENTES



Aspectos de natureza técnica



Seleção da área de produção







Seu cliente...



Sementeiros sairão da atividade legal  !!!

?????



Aspectos de natureza legal



coordenadas geodésicas

Datum SAD 69

deve ser verificado in loco a efetiva 
instalação , avaliada a qualidade e 
tamanho da área e informado o 
ponto aproximadamente central  do 
campo 



Margem de estrada

sede

mata



Localização incorreta da propriedade rural

Localização incorreta do talhão na propriedade



Campo localizado em estado distinto



campo fragmentado em sub-talhões

CAMPO: área contínua de uma mesma cultivar, 
dividida em módulos ou glebas para efeito de 
vistoria ou de fiscalização



área do campo não delimitada claramente 

área declarada do campo   - 15 HECTARES    
área total do talhão             - 44  HECTARES

?
? ?



dimensão do campo diferente da área inscrita

23,1 hectares !

38 ha



Campos de EP´s distintos – mesma 
cultura e safra - mesmo cooperante

?

Objeto de contencioso judicial !!!



declaração correta dos dados dos 
campos de sementes

Obrigação: subitens  6.6  e 6.7 da IN 09/2005

( cultivar, area, data plantio, cooperante, propriedade, 
município , localização – coordenadas geodésicas) 

Infração:   

autuação administrativa   

+

CANCELAMENTO do campo pelo MAPA quando não for 
possível sua localização ( e sua delimitação )



SUPERVISÃO TÉCNICA E

VISTORIA DOS CAMPOS



Aspectos de natureza técnica



Expectativa ...



a produção de sementes dispõe de

tecnologia adequada para todas 

etapas da cadeia produtiva



Pesquisa, bibliografia e eventos técnicos



Máquinas , equipamentos e insumos



Colher qualidade



semente de alta qualidade física, fisiológica,

sanitária e nutricional, requer a atuação 

sistemática e efetiva do RT  no campo

É possível supervisionar 150 a 200 campos 
por RT  a cada safra  ???





Qualidade técnica do plantio





Aspectos de natureza legal



vistorias e lavra dos respectivos laudos
por talhões e c/área máxima /categoria

procedimento obrigatório para verificar o 
atendimento aos padrões nacionais de cada espécie , 

comprovado com a lavra dos respectivos laudos



Laudos de vistoria  (obrigatórios)

Instrução Normativa 09/2005

3- CONCEITUAÇÕES

Inciso XXVII

LAUDO DE VISTORIA: documento, emitido pelo 
responsável técnico, caracterizador do acompanhamento e 
da supervisão da produção de sementes, em qualquer uma 
de suas etapas



11. VISTORIAS

11.1 - A vistoria é o processo de acompanhamento da 
produção de sementes pelo responsável técnico em qualquer 
de suas etapas, incluindo o beneficiamento e o 
armazenamento, até a identificação do produto final

11.2 - O laudo de vistoria tem por objetivo:

II - registrar as não-conformidades constatadas 
III - condenar, parcial ou totalmente, os campos de 

produção de sementes fora dos padrões estabelecidos
IV - identificar, por meio de croquis a área condenada 
V - APROVAR os campos de produção de sementes, 

observados os padrões estabelecidos ......... Autoriza a colheita



11.3 - As vistorias obrigatórias nos campos de produção de 
sementes e o tamanho máximo dos módulos ou glebas serão 
estabelecidos em normas específicas

11.4 - Salvo o disposto em normas específicas, deverão ser 
efetuadas, obrigatoriamente, no mínimo, duas vistorias de 
campo, a saber:

I - a primeira no florescimento; e
II - a segunda na pré-colheita.

11.5 - A não realização de vistoria obrigatória 
implicará no CANCELAMENTO DO CAMPO de 
produção de sementes



Vistorias obrigatórias

floração

Pré colheita

obrigatória

obrigatória

Misturas varietais
Plantas atípicas

Plantas daninhas

Misturas varietais
Plantas atípicas

Plantas daninhas
Cumprimento  medidas técnicas



Padrões das principais culturas Paraná

Instrução Normativa 44/2010

- espécies temperadas

Instrução Normativa 45/2015

- outras grandes culturas

Instrução Normativa 46/2015

- nocivas toleradas e  proibidas /grandes culturas



VISTORIA  DO CAMPO POR GLEBAS:

condicionado ao tamanho máximo da gleba x categoria ( Padrão da espécie)

definir número de laudos  / vistoria / campo

elaborar croqui com identificação de cada gleba vistoriada e respectivo laudo

planejar o caminhamento e universo amostral e sub-amostral ( tolerâncias)

PROBLEMA:  laudo único para campo que extrapola a gleba máxima vistoriável, 
laudos de vistoria não lavrados de imediato  e não assinados

_________________________________________________________________________

CONDENAÇÃO DO CAMPO:  

realizada pelo RT mediante decisão técnica

pode ser total ou parcial

registros no laudo , croquis (parcial) e ciência do cooperante



Soja – tamanho de talhão para vistorias

Instrução Normativa 45/2015- anexo XXIII



Cultura substituida

Cultura dessecada



Infestação atípica de ervas daninhas



Espécies cultivadas Misturas varietais

Nocivas toleradas Nocivas proibidas

atendimento aos atributos 
do padrão de campo



padrão de qualidade do campo  de sementes 

o beneficiamento não 
constrói  lotes bons com 
matéria prima ruim



? 

? 

No laudo...

No BOAS...



AUTUAÇÃO DE  R T

- Processo administrativo

- Representação ao CREA





INCONFORMIDADES RELATIVAS  ÀS 

ATIVIDADES DE UBS  E  AFETAS À

DOCUMENTAÇÃO DA SEMENTE



Uso irregular da UBS



Realizar a colheita do campo sem a aprovação final 
pelo RT  - lavratura do laudo de vistoria de pré-
colheita e a ciência/notificação do cooperante

Cancelamento do 
campo pelo MAPA e 

descarte da respectiva 
produção



documentação obrigatória , procedimentos e 
rastreabilidade

1- Ausência de contratos com cooperantes devidamente 
assinados.
2- Falta de projeto técnico da produção de sementes.
3- Documentos de controle de recepção , beneficiamento  e 
armazenamento com registros incompletos para a 
rastreabilidade regressiva até o campo e formação de lotes 
definitivos.
4- Ausência de fichas de pilha com as informações obrigatórias 
, espaçamento inadequado entre pilhas, além de falta de 
croqui de armazenamento.
5- Registros e controles personificados e não empresariais 



documentação obrigatória  - rastreabilidade

6- Transporte de sementes do campo até a UBS desacompanhado 
de nota fiscal ou  com NF com informações obrigatórias 
incompletas.

7- Prestação de serviços à terceiros sem a devida inscrição no 
RENASEM – beneficiador e armazenador.

8- Reembalagem : falta de autorização do EP.  Registros. 
Rastreabilidade. Material de origem composto por  lotes não 
aprovados. Dados de identificação CS /TCS e embalagens 
incompletos

9- Nota fiscal de venda incompleta ( descrição)

10- transporte interestadual sem autorização do MAPA ou 
ausência de envio da relação de notas fiscais emitidas ( 10 dias)



Amostragens  para  certificação e fiscal 



amostragem, análise, aprovação de lotes e re-análise
para  revalidação de germinação

1-Qualidade e intensidade da amostragem ....... fidelidade

2-Registro das coletas de amostras para fins de 
certificação em termo próprio  contendo as informações 
dos lotes enviados ao laboratório

3- Termos de conformidade e Certificados de Sementes 
incorretamente preenchidos

4- Alteração dos formulários oficializados pelo MAPA



SEMENTES COMERCIAIS

Inconformidades na identificação na

embalagem e na emissão de 

Nota Fiscal



NOTA FISCAL

• 1- nota fiscal caracterizando o texto descritivo da 
mercadoria como " sementes de ... (espécie) " , cultivar, 
quantidade de embalagens de sementes por lote, nome e 
endereço do comprador , nome, CNPJ/CPF, endereço e inscrição 
no RENASEM do produtor ou re-embalador quando o emissor 
da nota fiscal for o produtor ou reembalador

• 2- nota fiscal caracterizando o texto descritivo da 
mercadoria como " sementes de ... (espécie) " , cultivar, 
quantidade de embalagens de sementes por lote, nome e 
endereço do comprador , inscrição no RENASEM do produtor ou 
reembalador quando o emissor da nota fiscal for comerciante de 
sementes.



IDENTIFICAÇÃO SACARIA /BAGS

Impressa diretamente na sacaria ou no envelope do bag:
• a- razão social e CNPJ ou nome e CPF do produtor ou 

do reembalador das sementes
• b- endereço do produtor
• c- numero de inscrição no RENASEM
• Entidade certificadora - MAPA

Informado através de etiqueta adesivada na sacaria ou no envelope 
do bag
• a- expressão "semente de ...... (espécie)" ou " semente certificada 

de ..(especie) " ou " semente reembalada de ....(espécie)"
• b- nome da cultivar
• c- nome da categoria
• d- identificação do lote
• e- indicação do % de pureza



IDENTIFICAÇÃO SACARIA /BAGS
• f- indicação do % de germinação
• g- validade do teste de germinação ( mês/ano)
• h- indicação da safra ( ano plantio/ano colheita)
• i- indicação do peso liquido ou numero de sementes da embalagem
• j- indicação do tratamento quando for semente tratada /revestida 

( tipo de revestimento, corante, nome comercial do produto, 
dosagem do produto, nome do ingrediente ativo -agrotoxico, 
concentração do ingrediente ativo-agrotoxico , data de tratamento 
-agrotoxico, periodo de carencia - agrotoxico de grãos armazenados 
, expressão " semente imprópria para alimentação " e simbolo de 
caveiras e tibis em destaque , recomendações adequadas para 
prevenir acidentes e indicação terapeutica -agrotoxico



identificação de sementes comercializadas em bags 

1- TODAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
DEVEM ESTAR NA FICHA ou ETIQUETA

2- PADRONIZAÇÃO DE PESO
3- LACRE NAS DUAS ABERTURAS C/Nº RENASEM



Tratamento de Sementes Industrial - TSI 

vender semente tratada 
X

vender a semente e depois o tratamento 



OUTRAS INCONFORMIDADES



Outras...

1- produzir sementes em desacordo com os padrões
estabelecidos pela legislação por categoria
2- emitir Termo de Conformidade antes da semente 
ter sido beneficiada ou analisada /aprovada
3- Novos RT´s atuando sem ter firmado o Termo de 
Compromisso junto ao MAPA ( dossiê RENASEM)
4- utilizar UBS que não está informada no processo 
de inscrição no RENASEM 
5- exercer a atividade de Entidade Certificadora de 
sementes sem o respectivo credenciamento no 
RENASEM no mesmo grupo empresarial
7- deixar de apresentar informação de produção de 
sementes da categoria genética



9- Não transcrever integralmente os resultados do BAS 
para os CS´s ou TCS´s de acordo com o padrão/espécie
10- prestação de serviço de beneficiador e armazenador 
de sementes para agricultores
11- comercializar sementes adquirida de terceiros sem 
estar inscrito no RENASEM
13- armazenar sementes em estabelecimento de 
terceiros , sem que aquele esteja inscrito no RENASEM
14- documentos sem assinaturas
15- comercializar sementes acondicionadas em 
embalagens distintas daquelas nas quais o lote foi 
certificado pelo RT ( sacas 25 kg x 40 kg x bigbags)
16- tratamento na UBS (TSI) não identificado nas 
embalagens definitivas 
17- requerer rebaixamento de lotes de sementes já 
comercializados,   total ou parcialmente



RELATÓRIOS

OBRIGATÓRIOS



relatórios obrigatórios e prazos :
1- Mapa trimestral de produção e comercialização - no  
dia 10/janeiro  e  os demais a cada 3 meses  
2- Relatório  mensal de certificação própria de sementes
3- Mapa mensal de beneficiamento de sementes para 
terceiros
4- Mapa mensal de armazenamento de sementes para 
terceiros
5- Mapa mensal de re-embalagem de sementes

“emissão e envio de relatórios na forma eletrônica”

somente para o email – sementes-pr@agricultura.gov.br



CERTIFICAÇÃO PRÓPRIA



implementação do Manual de Qualidade e POP´s
1 . Manual de qualidade não foi implantado na empresa 

e/ou
alterações no manual não notificadas ao MAPA/RENASEM

2. Gerente de qualidade não foi investido ou substituído na eventual 
saída do titular e não são realizadas as auditorias internas obrigatórias

3. Não são aplicados os formulários de registros, calibrações,  aferições,
controles e rastreabilidade previstos no manual

4. líderes despreparados para condução do programa de qualidade

5. Alta administração da empresa não internalizou o programa de 
qualidade e não oferece condições e o aval à sua implementação

6.  Recebimento e resolução de problemas cliente não implantados



COMBATE À PIRATARIA















APURAÇÃO DE DENÚNCIAS



DENÚNCIAS

Apuração: 2016/17/18/19- 86 denúncias ( múltiplos agentes)

1-detalhamento da informação
nome, endereço descritivo , fato, espécie, cultivar, tipo 

operação, coordenada 

2- confiabilidade da informação 
a informação prestada deve ser fidedigna aos fatos:

“ Fulano de tal, endereço tal, possui 1.200 kg de sementes de trevo em 
depósito na sua propriedade neste momento , oferecendo à venda....” 

3- tempestividade da informação
ajustar a denúncia ao momento da ocorrência do fato



Ildomar.fischer@agricultura.gov.br

sementes-pr@agricultura.gov.br


