
COMITÊ DE LEGISLAÇÃO DA ABRASEM 
AGENDA POSITIVA 

19/05/2015 
 

AGENDA POSITIVA COM O DFIA 
 

Geral 

 Ver conexão dos assuntos e dos Comitês da ABRASEM - Representante dos Comitês 
específicos devem participar/trazer para o Comitê de Legislação 

 Lista de Representantes dos Comitês e conexão com Comitê de Legislação 

 Atas dos Comitês disponibilizadas no Site com senha 
 

Decreto 5153 e INs específicas  

 Minuta de Decreto revisada em reunião com ABRAS/ABRASEM encontra-se em 
análise com Jurídico do MAPA e CSM (penalidades, semente salva) 

 Situações atuais a rever: registro de linhagens, dispensa de coleta de amostra de 
qualidade para casos de análise com base padrão ISTA e não Boletim ISTA 

 Minuta revisada retornará para CSM 

 Ações:  

 Normativas a serem revisadas: 
- IN 9 
- IN 24 
- IN específica de hortaliças 
- VCU 
- Registro, ver andamento da normativa e sistema (módulo de Decl. de Uso 

Próprio, módulo de registro online) 

 Verificar andamento junto a CSM e reunião para revisão final do Decreto antes da 
publicação 

 Rever lista de INs e priorizar elaboração 
 
Logística reversa de embalagem 

 Lei Nacional de Resíduos Sólidos 

 Comitê de trat. de resíduo de embalagens – APPS 

 Portaria SEMA-PR - destinação de embalagem de sementes 

 Proposta da ABRASS/APASEM/OCEPAR 

 Ações:  

  Ver conexão dos assuntos e dos Comitês da ABRASEM 

 Ver conexão dos assuntos e participação efetiva da ABRASEM 

 Ver andamento da Guia de Destinação de Embalagens 
 
IN 50 – Importação/Exportação comercial  

 Nova versão da IN50 em andamento pela ABRASEM, Grupo de Trabalho específico 
(Enio, Arminda, Inês, Micaela, Mariana) 

 Ações:  

 Ver conexão e interfaces com IN 29/2013 e rediscussão 

 Continuar a elaboração da nova versão da IN50  

 Agendar a discussão da minuta da nova versão da IN50 junto com Comitê de 
Legislação 

 
  



AGENDA POSITIVA COM O DSV 
 

CFO, CFOC e PTV – Consulta Pública  

 Proposta revisada e enviada pela ABRASEM 

 Ações:  

 Verificar andamento junto ao DSV 
 
IN 16 – Estações Quarentenárias  

 Grupo de discussão de quarentena com proposta de publicação da nova IN em 30 dias 

 Ações:  

 Reunir com DSV, solicitar última reunião da normativa e reiterar a importância da 
ABRASEM rever a última versão  

 Circular a última versão para análise do Comitê por e-mail ou reunião extraordinária 
 
IN 36 – Requisitos de Importação de Sementes Comerciais 

 Grupo de Trabalho do Ministério da Agricultura, ABRASEM, ABCSEM revisou 
comentários recebidos da consulta pública e notificação à OMC 

 Nova minuta de IN36 com publicação necessária antes de 01/06/2015 

 Ações: 

 Verificar a publicação da nova IN 
 
IN 01 – Importação para pesquisa  

 Alternativa de análise laboratorial ou quarentena e amostragem (quantidade e envio 
para laboratório) em dúvida na nova versão 

 Análise de produtos com PVIA e análise laboratorial pela SFA/Unidade da Federação 

 Ações: 

 Verificar a última versão disponível 

 Reunir com DSV e reiterar a importância da ABRASEM rever última versão  

 Circular a última versão para análise do Comitê e inserir assunto na próxima reunião 
 
Amostragem para análise fitossanitária 

 Amostragem racional em discussão pelo Grupo de Discussão da ABCSEM 

 Solicitação à ABRASEM e ABCSEM para definição de proposta de revisão da coleta 
de amostra para análise fitossanitária 

 Ações: 

 Ver conexão dos assuntos e dos Comitês da ABRASEM  

 Ver possibilidade de apoio do CENARGEN  

 Elaborar a proposta de revisão da coleta de amostra para análise fitossanitária 
 
IN 41 – Lista de Pragas Quarentenárias  

 Lista de pragas em revisão com DQV/DARP 

 Necessidade de atualizar lista com a revisão da IN36 

 Ações: 

 Reunir com DSV/DQV/DARP, solicitar a lista de pragas em revisão e reiterar a 
importância de lista com associação praga/cultura 

 Circular a última versão para análise do Comitê e inserir assunto na próxima reunião 

 Ver apoio de Fitopatologista/Entomologista do CENARGEN 

 Levantamento de pragas da Embrapa Jaguariuna 
 
Acreditação de Laboratórios de Análise Fitossanitária  

 Necessidade de ampliar credenciamento de laboratórios 

 Instrução do CGAL, alerta de amostra vida 



 Revisão da normativa para inserir credenciamento de laboratório próprio para análise 
fitossanitária 

 Necessidade de participação em normativa em discussão para análise de qualidade 
em discussão pela CGAL 

 Ações: 

 Reunir com DSV, solicitar a normativa em discussão para análise de qualidade e 
reiterar a importância da ABRASEM participar da discussão. Ver a revisão da 
normativa vigente para análise fitossanitária para inserir credenciamento de 
laboratório próprio  

 Fomentar credenciamento de outros laboratórios de fitossanidade em possíveis 
visitas/contatos - ABCSEM e ABRASEM 

 
IN 06 - ARP 

 Lista de PVIA para outros produtos, exceto sementes 

 Sistema eletrônico, relatórios do Centro Colaborador antigos 

 Lista de prioridades de processos de ARP 

 Ações: 

 Reunião com DSV/DARP, ABRASEM/ABCSEM, ver situação da revisão da IN 06 
visando garantir continuidade de importações que não se enquadraram na IN 36. 
Solicitar ao MAPA que publique prazo para confirmação de interesse na 
manutenção dos atuais processos de ARP 

 
Decreto de Fitossanidade 

 Ação: 

 Buscar informações sobre o andamento da discussão de proposta de novo decreto 
 

AGENDA POSITIVA COM O CER/PROAGRO 
 
Zoneamento Agrícola 

 Portaria para Cadastro no sistema, alinhado com registro no RNC 

 Cultivares e híbridos em fase de registro não contemplados no cadastro 

 Ações: 

 Reunião com Coordenador, ver a situação da Portaria, aceitação das informações 
em papel e uma solução definitiva para casos de cultivares e híbridos em fase de 
registro 

 Regiões edafoclimáticas - Portaria válida de soja, PROAGRO está excluindo 
municípios 

 Regiões edafoclimáticas - Milho, por Estado, confirmar a proposta de milho 
BRASPOV e encaminhar para RNC e PROAGRO 

 
AGENDA POSITIVA COM O SNPC 

 
SNPC 

 Instrução normativa para amostra viva, situações de desuniformidade de sementes, 
padrões, germinação, amostra de linhagem, etc. 

 Ações: 

 Ver andamento da normativa e situação 
Lei de Proteção de Cultivares (SNPC) 

 Relato da reunião com UPOV/Leontino 

 Outros PLs 

 Comitê de Propriedade Intelectual 

 Ações:  



 Retornar a discussão da lei já revisada e acordada pelo MAPA com Ministérios e 
Obtentores 

 Ver conexão dos assuntos e dos Comitês da ABRASEM 
 
Calendário de Reuniões 
- 23-24/Junho – Grupo de Trabalho Específico - Brasília 
- 15-16/Julho - Comitê de Legislação da ABRASEM - Brasília 
 
 
 
 


