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INFORME DA PRESIDÊNCIA

Amigo Produtor,

A contribuição sindical rural é a única defesa que nós, produtores, podemos 
ter para enfrentar todo o tipo de obstáculos que surgem no nosso cotidiano. É com 
esses recursos que as entidades do sistema sindical liderado pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) se habilitam a defender, nos mais diversos 
foros, o direito dos agricultores e pecuaristas de continuarem atuando nos seus 
negócios, produzindo alimentos e gerando empregos e divisas para o País.    
 Com os recursos da contribuição sindical foi possível realizar muito, em 
2008. Estamos relatando algumas Ações e Conquistas do Sistema CNA neste 
manual. Veja que, muitas vezes, os sindicatos rurais nos Municípios, as Federações 
da Agricultura nos Estados e a Confederação na esfera federal trabalham apenas 
para neutralizar os efeitos de legislações inadequadas, normas truculentas e 
multas quase expropriatórias. 
 Precisamos da contribuição sindical para enfrentar esse cenário de 
dificuldades. Caso contrário, como conseguiremos entrar com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIN) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir 
leis que retiram terras da atividade produtiva em nome da preservação ambiental? 
Sem os recursos da contribuição sindical não conseguiremos pagar os melhores 
técnicos para elaborar propostas de políticas públicas para o setor e apresentá-
las ao Executivo. Também não será possível oferecer as melhores soluções legais 
à bancada ruralista, que nos defende no Legislativo. Aqui, na nossa CNA, você 
conta com um time de 124 pessoas que pensam em você e no nosso setor o 
tempo todo.
 Tudo isso custa caro. O produtor, sozinho, não conseguirá atuar nessas 
esferas em que a representação sindical é que tem legitimidade para agir em nome 
de todo o segmento. E a contribuição sindical é o único instrumento que temos para 
manter essa defesa atenta e permanente do produtor. Na CNA, você pode confiar!
 Um abraço, 

  

Senadora Kátia Abreu 
  Presidente    
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          Sistema Sindical Rural

É o Sistema que defende, trabalha e fala em seu nome e de todos os produ-
tores rurais do Brasil. 

Constituído de forma piramidal, tem em sua base 2.146 sindicatos rurais 
e 1.124 extensões de base, segundo dados de 28/10/2008. Esses sindicatos 
são representados por 27 federações estaduais, que têm na Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) a sua representação máxima. Criada por 
meio do Decreto-lei n.º 53.516, de 31 de janeiro de 1964, a entidade é a legítima 
representante do setor rural brasileiro. Essa estrutura garante a presença do 
Sistema CNA em qualquer ponto do País. 

Assim como a CNA, as federações atuam em seus Estados estimulando o 
fortalecimento do sindicalismo rural. Os sindicatos desenvolvem ações diretas de 
apoio ao produtor rural, buscando soluções para os problemas locais de forma as-
sociativa. Como líder do Sistema, a CNA é reconhecida como única representante 
da categoria legalmente constituída.

    

           Objetivos e Funcionamento 

O principal objetivo do sistema sindical rural é a defesa dos seus direitos, 
reivindicações e interesses, independentemente do tamanho da propriedade e 
do ramo de atividade de cada um, seja lavoura ou pecuária, extrativismo vegetal, 
pesca ou exploração florestal. O Sistema CNA trabalha inspirado em cinco princípios 
básicos: solidariedade social, livre iniciativa, direito de propriedade, economia de 
mercado e os interesses do País.

      
      Comissões Nacionais 

A CNA mantêm à disposição dos produtores rurais Comissões Nacionais 
organizadas para debater propostas dos diversos segmentos da economia rural 
para a solução dos problemas da agropecuária. As Comissões são constituídas por 
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líderes identificados com as necessidades do setor e estão abertas à participação 
de todos os interessados. 

Atualmente, existem 21 Comissões Nacionais em funcionamento, que são: 
  
• Assuntos da Amazônia Legal
• Assuntos Fundiários e Indígenas
• Assuntos do Nordeste
• Assuntos da Pequena Propriedade
• Cacau
• Café
• Cana-de-Açúcar
• Caprinos e Ovinos
• Carcinicultura
• Cavalo
• Cereais, Fibras e Oleaginosas
• Comércio Exterior
• Crédito Rural
• Endividamento
• Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte
• Meio Ambiente
• Mercosul
• Pecuária de Leite
• Piscicultura
• Relações do Trabalho e Previdência Social
• Suinocultura 
  

       Representação da Classe

A independência entre a estrutura sindical dos produtores rurais e o Governo 
abre um espaço propício ao diálogo na busca de respostas para os problemas do 
setor rural. Entre outros organismos, públicos e privados, a CNA representa a classe 
produtora junto ao:

• Conselho de Administração do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE); 
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• Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA);
• Conselho do Agronegócio – Consagro, do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA); 
• Conselho Assessor Nacional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa);
• Conselho Brasileiro de Normalização;
• Conselho Consultivo do Campus Tecnológico Regional Para o Nordeste, do 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT);
• 1º Conselho de Contribuintes, do Ministério da Fazenda;
• 3º Conselho de Contribuintes, 2ª Câmara, do Ministério da Fazenda;
• 3º Conselho de Contribuintes, 3ª Câmara, do Ministério da Fazenda;
• Conselho Curador do Banco da Terra;
• Conselho Curador da Fundacentro;
• Conselho Deliberativo da Política do Café, do MAPA;
• Conselho Deliberativo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE);
• Conselho Deliberativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SE-

NAR);
• Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
• Conselho Diretor do Fundo de Participação do PIS/PASEP;
• Conselho Diretor do Programa de Reforma da Educação Profissional, do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
• Conselho Fiscal do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa 

(SEBRAE);
• Conselho Fiscal do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR);
• Conselho Nacional de Aqüicultura e Pesca (CONAPE), da Presidência da 

República;
• Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação;
• Conselho Nacional de Imigração (CNIG), do Ministério do Trabalho e Em-

prego (MTE);
• Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA);
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• Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA);

• Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), do Ministério da Previ-
dência Social (MPS);

• Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA);

• Conselho Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde (CNS), do Ministério 
da Saúde (MS);

• Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência 
da República;

• Conselho Político da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de 
Carga (ANUT);

• Conselho Político Empresarial (Confederações Nacionais);
• Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS);
• Conselho Superior de Agricultura e Pecuária do Brasil – Rural Brasil;
• Conselho Superior de Comércio Exterior (COSCEX-FIESP);
• Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, da Presidência 

da República;
• Conselho Universitário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro;
• Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM);
• Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

      Câmaras Setoriais 

• Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social 
(MPS);

• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e do Álcool (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Agricultura Orgânica (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Agronegócio do Cacau e Sistemas 

Florestais Renováveis (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e Suínos (MAPA);
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• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Borracha Natural (MAPA); 
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Caprinos e Ovinos (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Culturas de Inverno (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Citricultura (MAPA);
• Câmara Setorial de Eqüideocultura (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais 

(MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Fruticultura (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Fumo (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Hortaliças (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados (MAPA); 
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Mandioca e Derivados (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Mel e Produtos Agrícolas 

(MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Milho e Sorgo, Aves e Suínos;
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel (MAPA);
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Viticultura, Vinhos e Derivados;
• Câmara Setorial da Soja (MAPA);
• Câmara Setorial da Silvicultura (MAPA);
• Câmara Técnica sobre Espécies Exóticas Invasoras do CONABIO, do Minis-

tério do Meio Ambiente (MMA);
• Câmara Temática de Agricultura Competitiva e Sustentável (MAPA);
• Câmara Temática de Financiamento e Seguro do Agronegócio (MAPA);
• Câmara Temática de Infra-Estrutura e Logística do Agronegócio (MAPA);
• Câmara Temática de Insumos Agrícolas (MAPA);
• Câmara Temática de Negociações Agrícolas do Consagro (MAPA).
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      Comissões, Comitês, Fóruns e Grupos de Trabalho

• Comissão Brasileira para o Programa O Homem e A Biosfera, do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA);

• Comissão Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA);

• Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia de Atividade 
Agropecuária (Proagro), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA); 

• Comissão Julgadora do Prêmio Embrapa de Reportagem;
• Comissão Julgadora do Prêmio Frederico de Menezes Veiga, da Embrapa;
• Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO), do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA);
• Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE), da 

Presidência da República;
• Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
• Comissão Nacional do Programa Sustentável (CONACER), do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA);
• Comissão Permanente Nacional Aquaviária (CPNA), do Ministério do Tra-

balho e Emprego (MTE);
• Comissão Permanente Nacional da NR 32 – Segurança e Saúde nos Serviços 

de Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
• Comissão Permanente Nacional Rural (CNPR), do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE);
• Comissão de Portos da Associação Brasileira de Terminais Portuários;
• Comissão de Saúde Animal do Comitê Veterinário Permanente do Cone 

Sul (CVP);
• Comissão Tripartite para Auxiliar o Ministro do Trabalho na Tomada de 

Decisões sobre Assuntos de Política Internacional, do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE);

• Comissão Tripartite de Igualdade de Oportunidade e Tratamento, de Gênero 
e Raça no Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

• Comissão Tripartite Paritária Permanente, do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE);
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• Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador (CTPAT), 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

• Comissão Tripartite que dispõe sobre o trabalho do setor pesqueiro, do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

• Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho, do Ministério da 
Previdência Social (MPS);

• Comitê Assessor ao Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e 
Qualidade Industrial;

• Comitê Assessor do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Am-
biental, do Ministério do Meio Ambiente (MMA);

• Comitê Codex Alimentarius do Brasil, do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (CCAB/Inmetro);

• Comitê Consultivo do CCRC – estudo das ações relativas ao controle de 
resíduos e contaminantes nas áreas animal e vegetal;

•  Comitê Diretor do Acordo Internacional do Café, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA);

• Comitê Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);

• Comitê Diretor de Planejamento Estratégico do Agronegócio Café, do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);

• Comitê Gestor do Fundo Setorial do Agronegócio, do Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT);

• Comitê Nacional de Integração Lavoura e Pecuária, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);

• Comitê de Promoção e Marketing de Café, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA);

• Comitê Técnico Consultivo do Serviço Brasileiro de Rastreabilidade de Bovi-
nos e Bubalinos (SISBOV), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA);

• Comitê Técnico Consultivo do Sistema Nacional de Certificação de Unidades 
Armazenadoras, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);

• Comitê Técnico objetivando a discussão da Metodologia de Ensaios de 
Pastejo para revisão dos requisitos mínimos para determinação do Valor do Cultivo 
e Uso (CVU) das espécies forrageiras de clima tropical;

• Comitê Temático Formação e Capacitação Empreendedora, do Fórum 
Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, do Ministério do 
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Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC);
• Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva de Couros e Calçados, 

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC);
• Fórum Consultivo Econômico e Social do Mercosul
• Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
• Fórum Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE);
• Fórum Permanente de Negociações Agrícolas Internacionais; 
• Grupo de Apoio Permanente da Comissão Tripartite do Programa de 

Alimentação do Trabalhador (GAP/CTPAT);
• Grupo Técnico Permanente em Sanidade de Sementes (GTPSS), do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);
• Grupo Técnico de Trabalho para Definir os Requisitos Sanitários e Pro-

cedimentos para a Importação de Embriões de Bovinos na Índia;
• Grupo Técnico de Trabalho NR 04 – Serviço Especializado em Engenha-

ria de Segurança e Medicina do Trabalho (SEMT), do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE);

• Grupo Técnico de Trabalho NR 29 – Práticas, Segurança e Saúde no 
Trabalho, da Comissão Paritária Permanente (CTPP);

• Grupo de Trabalho no Âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento 
do Agronegócio do Café, - Recursos Financeiros e Orçamentários e Promoção 
e Marketing do Café, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA);

• Grupo de Trabalho no Âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento do 
Agronegócio do Café – Pesquisa e Desenvolvimento do Café e Novos Rumos do 
Agronegócio do Café, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA);

• Grupo de Trabalho em Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA); 

• Grupo de Trabalho do Bioma Caatinga, do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA);

• Grupo de Trabalho Biotecnologia na Agropecuária, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);

• Grupo de Trabalho do Comitê de Alimentos Seguros, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);
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• Grupo de Trabalho Comissões de Conciliação Prévia;
• Grupo de Trabalho de Contaminantes de Alimentos, do Codex Alimen-

tarius;
• Grupo de Trabalho para Eliminação Nacional da Discriminação no Emprego 

e na Ocupação (GTEDEO), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
• Grupo de Trabalho Especial do FAT/CODEFAT, Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE);
• Grupo de Trabalho de Fiscalização e Certificação de Alimentos Importados 

e Exportados, do Codex Alimentarius;
• Grupo de Trabalho de Higiene de Alimentos, do Codex Alimentarius;
• Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Preservação e Restauração 

de Áreas de Preservação Permanente (APPs);
•  Grupo de Trabalho para elaboração da Agenda Estratégica do Agrone-

gócio do Café do Brasil;
•  Grupos de Trabalho da Pecuária de Corte e Pecuária de Leite, Necessá-

rio à Conclusão do Projeto de Análise de Risco do País Quanto a Encefalopatia 
Espongiforme Bovina (EEB);

•  Grupo de Trabalho de Propriedade Industrial – Subgrupo de Indicações 
Geográficas (GIPI);

•  Grupo de Trabalho de Resíduos de Pesticidas, do Codex Alimentarius;
•  Subgrupo de Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social (SGT 

10), do Mercosul
•  Programa de Alimentação do Trabalhador, do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE);
•  Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal (Embrapa/Pantanal);
•  Serviço de Informação da Carne (SIC);
•  Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inPEV).

Nos Estados e Municípios, as Federações e os Sindicatos mantém 
interação correspondente.

A CNA se relaciona, ainda, com inúmeras entidades civis e cooperativas 
ligadas a segmentos produtores, como a Federação das Associações dos 
Plantadores de Cana  do Brasil (FEPLANA), o Conselho Nacional de Pecuária 
de Corte (CNPC) e a Sociedade Nacional da Agricultura (SNA). Preside o 
Conselho Superior de Agricultura e Pecuária do Brasil – Rural Brasil, integrado 
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pela Organização das Cooperativas  Brasileiras (OCB), Sociedade Rural Brasileira 
(SRB), Associação Brasileira de Criadores (ABC), Associação Brasileira de Criado-
res de Zebu (ABCZ), Associação Brasileira de Produtores de Algodão (ABRAPA), 
Conselho Nacional do Café (CNC), União Brasileira de Avicultura (UBA) e União 
Democrática Ruralista (UDR). Coordena, também, o Fórum Permanente de Nego-
ciações Agrícolas Internacionais, integrado pela OCB e Associação Brasileira de 
Agribusiness (ABAG).

      No âmbito internacional, a entidade está associada à:

 
•  Aliança Láctea Global (ALG);
•  Cairns Group Farm Leaders;
•  Confederación Interamericana de Ganaderos y Agricultores (CIAGA);
•  Comissão Sul-Americana Para a Luta Contra a Febre Aftosa (COSALFA) 

– OPAS/OMS;
•  Comitê Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa (COHEFA) - OPAS/

OMS;
•  Federación de Asociaciones Rurales del Mercosul (FARM); 
•  Federación Panamericana de Lecheria (FEPALE);
•  Fórum Consultivo Econômico e Social do Mercosul (FCES);
•  Fórum Mercosul da Carne;
•  Fórum Mercosul do Leite;
•  International Federation of Agricultural Producers (IFAP);
•  Oficina Permanente Internacional de La Carne (OPIC);
•  Seção Nacional de Coordenação dos Assuntos Relativos à Área de Livre 

Comércio das Américas (SENALCA).  

      Origem dos Recursos

O sistema sindical rural é suprido por duas fontes de recursos que proporcio-
nam as necessárias condições para atuar em nome dos produtores rurais, defen-
dendo seus interesses e reivindicações. A mais expressiva delas é a contribuição 
sindical, compulsória, cobrada diretamente pelo sistema por intermédio da CNA, 
como estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
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A segunda forma de contribuição são as mensalidades espontâneas dos 
associados aos sindicatos rurais.

 
      Contribuição Sindical Rural 

A contribuição sindical rural é devida por todos aqueles que participam de 
uma determinada categoria econômica, profissional ou de uma profissão liberal, 
em favor do sindicato representativo da categoria ou profissão (artigos 578 a 591 
da CLT).

De acordo com o previsto no artigo 149 da Constituição Federal, a contribui-
ção tem caráter tributário, sendo portanto compulsória, independentemente de 
o contribuinte ser ou não filiado a sindicato. Esta contribuição existe desde 1943 
e é cobrada de todos os produtores rurais - pessoa física ou jurídica – conforme 
estabelece o Decreto-Lei n.º 1.166, de 15 de  abril de 1971, com a redação dada 
pelo artigo 5º da Lei 9701, de 18 de novembro de 1998:

Art. 5º - O art. 1º do Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Para  efeito da cobrança da contribuição sindical rural prevista 
nos arts. 149 da Constituição  Federal e 578 a 591 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, considera-se:

         
II- empresário ou empregador rural:

a) a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer 
título, atividade econômica rural;

b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em regime de 
economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho 
e lhe garanta a subsistência e progresso social e econômico em área superior a 
dois módulos rurais da respectiva região;

c) os proprietários rurais de mais de um imóvel rural, desde que a soma de 
suas áreas seja superior a dois  módulos rurais da respectiva região”.  
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      Cálculo da Contribuição

O cálculo da contribuição sindical rural é efetuado com base nas informações 
prestadas pelo proprietário rural ao Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais (CAFIR), 
administrado pela Secretaria da Receita Federal.

O inciso II do artigo 17 da Lei nº 9.393/96 autoriza a celebração de convênio 
entre a SRF e a CNA com o objetivo de fornecimento dos dados necessários à 
cobrança da contribuição sindical rural.

Assim, nos termos da Instrução Normativa nº 20, de 17/02/98, que disciplina o 
procedimento de fornecimento de dados da SRF a órgãos e entidades que detenham 
competência para cobrar e fiscalizar impostos, taxas e contribuições instituídas pelo 
poder público, foi firmado o respectivo convênio entre a União - por intermédio da 
SRF - e a CNA, publicado no Diário Oficial da União de 21/05/98.

O cálculo do valor da contribuição sindical rural deve observar as distinções 
de base de cálculo para os contribuintes pessoas físicas e jurídicas, definidas no 
§ 1º do artigo 4º do Decreto-lei nº 1.166/71:

1.º - Pessoa física 
A Contribuição é calculada com base no Valor da Terra Nua Tributável (VTNt) 

da propriedade, constante no cadastro da Secretaria da Receita Federal, utilizado 
para lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

2.º - Pessoa jurídica 
A Contribuição é calculada com base na Parcela do Capital Social – PCS, 

atribuída ao imóvel. 

           Valor do Pagamento

Desde o exercício de 1998, está sendo lançada uma única guia por contri-
buinte, contemplando todos os imóveis de sua propriedade declarados à Receita 
Federal.

Para a pessoa jurídica, o valor base para o cálculo corresponde à soma das 
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parcelas do capital social. Para a pessoa física, o valor base para o cálculo cor-
responde à soma das parcelas do VTN tributável de todos os seus imóveis rurais 
no País, conforme declaração feita pelo próprio produtor à Secretaria da Receita 
Federal.

Com base na tabela a seguir é possível calcular o valor que o produtor rural 
irá pagar de contribuição sindical rural, conforme o inciso III do artigo 580 da CLT, 
com redação dada pela Lei n.º 7.047/82:

 
Tabela para cálculo da contribuição sindical rural vigente a partir de 1º de 

janeiro de 2009:

Considerando a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), 
no período de outubro/07 a agosto/08, a tabela foi corrigida em 6,88%. 

       
      Exemplo de cálculo: 

Valor do capital social ou da terra nua tributável dos imóveis do contribuinte: 
R$ 100.000,00.   

Como a tabela é progressiva, o valor da contribuição corresponde à soma da 
aplicação das alíquotas sobre a parcela do capital social/VTN tributável  distribuído 
em cada classe.

Classes de Capital Social ou Valor
da Terra Nua Tributável (em R$) Alíquota

Parcela a 
Adicionar

Até  2.654,09

de 2.654,10  a  5.308,19                  
de 5.308,20    a  53.081,95

de 53.081,96 a 5.308.195,20

de 5.308,195,21 a 28.310.374,40  

Acima de 28.310.374,40

Contr. Mínima
                       de R$ 21,23

0,8%

0,2%

0,1%

0,02%

Contr. Máxima
de R$ 9.993,56

31,85

84,93

4.331,49
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 A parcela adicional constante da tabela visa apenas simplificar o cálculo da 
contribuição. 

         

        Quem Cobra

Até o exercício de 1996, a cobrança era de competência da Secretaria da 
Receita Federal, juntamente com a do ITR (Imposto Territorial Rural). 

A partir de 1997, com a publicação da Lei nº 8847/94, quem faz a cobrança 
é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), representante do 
sistema sindical rural.

Valor Total da Contribuição Sindical = R$ 184,93

Valor da CSR =Valor do capital social ou VTN x alíquota + parcela adicional =                    
R$ 100.000,00 x 0,1% + R$ 84,93 = R$ 184,93

CálCUlO PROgRESSIVO

Classes de capital              
social ou VTNt previstas 
em lei

Até R$ 5.308,19

Maior de R$ 5.308,19
até R$ 53.081,95

Maior de R$ 53.081,96   
até R$ 5.308.196,20

Valor total do capital                          
ou VTNt

Parcela dos              
R$ 100.000,00 que 

se enquadra em 
cada faixa

R$ 5.308,19

R$ 47.773,75

Alíquota

0,8%

0,2%

 

Valor da contribui-
ção em cada classe

R$ 42,47

R$ 95,55

 

CálCUlO SIMPlIFICADO

R$ 100.000,00

R$ 46,91R$ 46.918,06 0,1%

——
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Quando os recursos arrecadados se referem a imóveis localizados em municí-
pios onde não existe sindicato rural organizado ou extensão de base,  os recursos 
são assim distribuídos: 20% para o Ministério do Trabalho e Emprego; 60% para a 
Federação da Agricultura e 20% para a  CNA.

       Uso dos Recursos

O total arrecadado pela contribuição sindical rural é aplicado na prestação de 
serviços aos produtores rurais de todo o País.

Distribuição/Entidade
                      

Ministério do Trabalho                       20% 

Sindicato Rural                       60%

Federação de Agricultura do Estado                       15% 

CNA                         5%

Total                     100% 

      
      Como e Quando Pagar  

A CNA envia ao produtor rural uma guia bancária, já preenchida, com o valor 
da sua contribuição sindical rural de 2009. Até a data do vencimento, poderá 
pagá-la em qualquer agência bancária. Depois dessa data, deverá procurar uma 
das agências do Banco do Brasil para fazer o pagamento da sua contribuição, no 
prazo máximo de até 90 dias após o vencimento. Para as  pessoas jurídicas, o 
vencimento é 31/01/2009 e, para pessoas físicas, em 22/05/2009.

 
      Destino da Arrecadação 

Os recursos arrecadados, retirados os custos da cobrança, são distribuídos 
conforme estabelece o artigo 589 da CLT, segundo a tabela abaixo:

%
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A verdadeira representação de classe exige uma estrutura forte e ágil. Nestes 
tempos de globalização da economia, além de atuar junto às lideranças políticas 
locais, estaduais e nacionais, é preciso conquistar o respeito do mercado interna-
cional. Só uma representação constituída de forma eficiente poderá concretizar 
as reivindicações do setor rural.

A CNA, as Federações da Agricultura dos Estados e os Sindicatos Rurais 
expressam e defendem as reivindicações do setor, participando de debates, 
comissões, acordos e convenções coletivas de trabalho, reuniões e outros foros 
de decisão. Além do mais, o sistema sindical rural é o canal indispensável para a 
transferência de informações sobre os principais assuntos do dia-a-dia do produtor 
rural, como atualização da legislação agrícola e agrária, cotações nacionais e inter-
nacionais, orientação sobre reforma agrária e desapropriações, esclarecimentos 
de caráter jurídico, trabalhista, previdenciário e outros.

Por intermédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o sistema 
sindical rural capacita e treina o pequeno produtor e o trabalhador rural. Desde 
1993, o SENAR já capacitou mais de 28 milhões de trabalhadores do campo em 
todo o Brasil. 

      Pagamento Parcelado

A contribuição sindical não pode ser parcelada por força do que dispõe o 
artigo 580 da CLT, que diz: a contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, 
anualmente.

      Condições Especiais
        

            Correção e Alteração de Informações do Proprietário ou do Imóvel

Em caso de solicitação de alteração cadastral, o proprietário rural deverá 
protocolar o pedido junto ao Sindicato Rural do seu Município, Federação da Agri-
cultura do Estado ou na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
juntamente com a documentação comprobatória: Certidão do Registro de Imóveis, 
cópia da Declaração do ITR, entre outros.         
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 Não Recebimento da Guia: 

O proprietário de imóvel rural que, por qualquer motivo, não recebeu 
a sua Guia de Recolhimento do exercício, deve procurar o sindicato rural 
do Município ou a Federação da Agricultura do Estado munido da cópia do 
Documento de Informação e Apuração do Imposto Territorial Rural (DIAT), 
a fim de que sejam adotadas as providências para a emissão de nova guia. 

          Inadimplência e Penalidades

As penalidades aplicáveis aos casos de não pagamento estão previstas na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que são:

                Não pagamento: 

O sistema sindical rural promoverá a cobrança judicial. Sem o comprovante 
de pagamento da contribuição sindical rural, o produtor rural pessoa física ou 
jurídica: 

I - não poderá participar de processo licitatório; 
II - não obterá registro ou licença para funcionamento ou renovação de ativi-

dades para os estabelecimentos agropecuários; 
III - a não observância deste procedimento pode, inclusive, acarretar, de 

pleno direito, a nulidade dos atos praticados, nos itens I e II, conforme artigo 608 
da CLT.   

                   Pagamento com atraso:

Se o pagamento for feito após a data de vencimento, terá multa de 10% nos 
primeiros 30 dias, mais um adicional de 2% por mês subseqüente de atraso; juros 
de mora de 1% ao mês e atualização monetária, conforme artigo 600 da CLT.



NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS

DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO



NOVAS AÇÕES E CONQUISTAS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

28

      Novas Ações e Conquistas 
      do Agronegócio Brasileiro

O trabalho desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) e pela Frente Parlamentar da Agropecuáriajunto ao Governo Federal e ao 
Congresso Nacional foi de fundamental importância para os resultados obtidos, 
em 2008, em favor da atividade agropecuária. Há muito, ainda, por fazer, mas os 
avanços registrados no ano revelam parte do esforço de lideranças e parlamentares 
em defesa dos legítimos interesses dos produtores rurais brasileiros.

      Renda Agrícola 

•Capacitação de 540 produtores rurais no Curso de Gestão e Riscos para 
Produtores Rurais, com foco em cálculo dos custos de produção e mercado futuro, 
por meio do Projeto Campo Futuro, realizado em parceria com a BM&F, (Bolsa de 
Mercadorias & Futuros), Cepea-USP (Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada da Universidade de São Paulo) e SENAR Nacional.

      Indicadores do Setor 

•Divulgação e publicação de nove edições dos Indicadores Rurais CNA, ela-
borados em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
da Universidade de São Paulo (Cepea/USP). Os indicadores trazem análises sobre o 
PIB agropecuário, a balança comercial e o Valor Bruto da Produção (VBP), utilizados 
para quantificar a geração de renda proveniente do setor.

•Parcerias com o Cepea e com a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) para 
levantamento e divulgação de indicadores de custos de produção e desempenho 
técnico-econômico das atividades analisadas, publicados em oito edições dos Ativos 
da Pecuária de Corte, nove edições dos Ativos da Pecuária de Leite e três edições 
dos Ativos de Grãos, que inclui soja, milho, trigo, arroz e algodão.

•Levantamento de indicadores de desempenho técnico-econômico e custos 
de produção da cafeicultura em parceria com o Centro de Inteligência em Mercado 
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da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e com a BM&F, publicados em nove 
edições dos Ativos do Café. 

•Publicação de seis edições do Informativo Técnico Revista Gleba, contendo 
artigos elaborados pelos técnicos da CNA nas mais diversas áreas de atuação.

•Criação de um banco de dados e sistematização das informações dos 
projetos de custo de produção pecuária em parceria com a FINEP (Financiadora 
de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia).

•Levantamento de indicadores de desempenho técnico-econômico e custos 
de produção agrícola e industrial do setor sucro-alcooleiro nas regiões Norte/
Nordeste e Centro-Sul. 

     Acompanhamento Parlamentar

•Seleção pelo Sistema de Acompanhamento de Assuntos Parlamentares 
(SAAP) de 393 propostas de interesse da agropecuária, totalizando 2.185 propo-
sições inseridas no sistema, das quais 497 foram arquivadas, 60 se transformaram 
em norma jurídica, 81 aguardam votação na Câmara ou Senado, 1.002 estão 
tramitando, além das 267 apensadas.  

•Classificação das propostas selecionadas mostra que 35% (341) são de 
alto impacto para o setor, sendo que 54% delas (186), se aprovadas, poderão 
comprometer a atividade agropecuária. Das 1002 proposições em tramitação, 
29% (294) tratam de relações de trabalho, 17% (173) de meio ambiente e 15% 
(146) de questões fundiárias, o que corresponde a 61% do total. 

     Crédito Rural 

•Publicação da Carta Circular 3345 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) 
alterando critérios bancários de classificação de risco do produtor rural que im-
pediam a tomada de novos recursos por aqueles que tivessem renegociado suas 
dívidas com base na Lei 11775. 

•Elevação das exigibilidades bancárias, que passaram de 25% para 30% da 
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média dos depósitos à vista para aplicação em crédito rural. Atendimento parcial de 
proposta da CNA e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), pelo Governo, 
por meio de decisão do CMN, para aumentar a oferta de recursos de crédito rural 
para o produtor, com taxas de juros de 6,75% ao ano, na safra 2008/09. 

•Elaboração da proposta do setor privado para o Plano Agrícola e Pecuário de 
2008/09 que resultou na redução da taxa de juros do crédito rural com recursos 
controlados para 6,75% ao ano, nas operações de custeio, comercialização e para 
determinados investimentos. 

•Elevação de limites de adiantamento, por produtor, nos financiamentos de 
custeio de grãos (média de 22%), café (100%) e pecuária (33%). 

•Aumento na oferta de recursos para R$ 10 bilhões para o financiamento de 
investimentos agropecuários, atendendo parcialmente à demanda de R$ 25 bilhões 
solicitada pela CNA. Eliminação de cobrança de taxa flat de 4%, que onerava os 
produtores nas aquisições de máquinas e equipamentos junto às lojas, conforme 
solicitação da entidade. Assim, a aquisição de máquinas e equipamentos, por 
financiamento, deixou de incorporar mais de 4% no custo final. 

•Atendimento ao pedido da CNA para redução das taxas de juros nas ope-
rações de crédito com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, estabelecida no Decreto 6367/2008. A 
redução nas taxas de juros para o médio produtor foi de mais dois pontos percen-
tuais.

•Inclusão nos programas com recursos de BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social), na linha do Moderagro, o financiamento 
de matrizes de ovinos e caprinos, conforme proposta da CNA no Plano Agrícola e 
Pecuário de 2008/09. 

•Financiamento solicitado pela CNA de unidades armazenadoras localizadas 
no perímetro urbano de Municípios, para produtores, no âmbito do crédito rural. 
As unidades devem ser compatíveis com a capacidade de produção envolvida e 
favorecer a logística de transporte e armazenagem, com economia de custos para 
beneficiamento e escoamento até as regiões de consumo, conforme Artigo 37 da 
Lei 11.557.

•Ação pela rejeição, na Comissão de Finanças e Tributação, da Câmara, do 
Projeto de Lei 1568, de 2007, do Poder Executivo, que proíbe a qualquer instituição 
pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, destinada ao fomento 
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econômico e o estímulo à produção agrícola ou industrial, conceder financiamento, 
crédito, isenção, renegociação de dívida ou quaisquer outros benefícios financeiros 
a pessoa jurídica de direito privado que empregue menores em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 

•Acompanhamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1174) que 
questiona artigo da Lei 8.177/1991, que fixa cláusulas de atualização pela remu-
neração básica aplicada aos depósitos de poupança, com data de aniversário no 
dia da assinatura dos contratos, celebrados a partir de 1º/2/1991, com recursos 
dos depósitos de poupança rural.

      Seguro Rural

•Elevação do orçamento da subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para R$ 
160 milhões atendeu parcialmente à solicitação de R$ 400 milhões encaminhada 
pela CNA na proposta de Plano Agrícola e Pecuário do setor privado ao Governo. 
Também foi reivindicada a elevação para R$ 50 mil do limite de subvenção por 
produtor, sendo concedidos R$ 32 mil. A subvenção ao prêmio do seguro rural 
diminui o desembolso do produtor na contração de uma apólice de seguro.

•Participação nas discussões para a constituição de um Fundo de Catástrofe, 
que resultou na apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 374, que garantirá 
maior liquidez às seguradoras e resseguradoras no caso de ocorrência de catástro-
fes. Indiretamente, garantirá a manutenção da renda do produtor, protegendo-o de 
eventuais ocorrências danosas nos contratos com as seguradoras. 

                               

      Tributação 

•Acompanhamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2230), 
ajuizada pela CNA, questionando a constitucionalidade da exigência contida na Lei 
7263/2000, do Estado do Mato Grosso, que condiciona a utilização de benefício 
relativo à quitação do ICMS ao pagamento de contribuição adicional em favor do 
Sistema Rodoviário e Habitacional do Estado (Fethab), para a soja e gado em pé.

•Questionamento, por meio da ADI 2056, dos artigos da lei estadual nº 
1963/1999 que criaram o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do 
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Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul), dispondo sobre diferimento de ICMS 
de produtos agropecuários e crédito presumido em operações de abate. 

•Trabalho pela aprovação, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural, da Câmara Federal, do Projeto de Lei nº 2054, de 
2007, que institui incentivo fiscal à agricultura irrigada, reduzindo a carga tributária 
que entrava o crescimento das áreas irrigadas no Brasil. Propõe a eliminação da 
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o maquinário necessário 
para a irrigação mecanizada. 

      Insumos

•Acompanhamento das ações complementares ao Decreto 5.981, de 2006, 
que trata do registro de agroquímicos genéricos. Após a publicação da nova le-
gislação, começaram a ser observadas reduções dos preços de agroquímicos que 
possuem similares genéricos. 

•Defesa da redução da tarifa antidumping do glifosato, que baixou de 35,8% 
para 2,9%.

•Ação em favor da redução da tarifa antidumping do nitrato de amônio quando ori-
ginário da Federação da Rússia de 32,1% para 13,3% e da Ucrânia de 19% para 13%.

•Discussões com a empresa Monsanto sobre a cobrança de royalties e de 
royalties complementares sobre as sementes de soja. 

•Realização de missão técnica para os Estados Unidos com o objetivo de 
analisar os impactos da biotecnologia nas lavouras daquele país.

•Organização de seminário sobre certificação em propriedades rurais.

•Pesquisa sobre O Mercado de Insumos Agropecuários e suas Relações com 
a Agricultura – sementes, defensivos e fertilizantes, por intermédio do Centro de 
Conhecimento em Agronegócios (PENSA).

•Apoio regimental à rejeição do Projeto de Lei 1965, de 2003, na Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que altera a Lei 
nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre agrotóxicos, “fazendo incluir 
nos rótulos dos produtos imagens realistas sobre prejuízos à saúde causados 
pelos pesticidas sobre a saúde humana”. A matéria seguiu para a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.
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       Endividamento 

•Atuação em audiência pública sobre a renegociação das dívidas rurais, na 
Câmara Federal, com a participação de cerca de 700 produtores rurais.

•Consolidação das propostas de renegociação das dívidas do crédito rural, 
que balizou as discussões com os parlamentares e com o governo federal. 

•Apoio técnico e regimental na apresentação de emendas à Medida Provisória 
nº 432, de 2008, do Poder Executivo, que institui medidas de estímulo à liquidação 
ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural e de crédito 
fundiário. Das 555 emendas apresentadas, 77 foram sugeridas pela CNA e objeto 
do texto transformado na Lei nº 11.775, de 2008.

•Suspensão temporária, até dezembro de 2008, da inscrição em dívida ativa, 
de dívidas de produtores rurais de securitização e PESA com concessão de descontos 
no saldo devedor para pagamento de uma só vez ou em pagamento parcelado.

•Prorrogação de vencimento até 15 de outubro de 2008 do vencimento de 
parcelas das dívidas de investimento, com direito a pagamento parcial do valor 
alongando com vencimento para até quatro anos.

•Prorrogação até 15 de agosto de 2008 do vencimento das parcelas de custeio 
prorrogado das safras 2003/04, 2004/05 e 2005/06.  

•Ação junto aos ministérios da Agricultura e da Fazenda, Banco do Brasil e Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) 
para obter a redução da taxa de juros de 9,7% para 7,5%, com bônus de adimplência 
de 3,75%, para as operações do Funcafé (Fundo de Defesa da Política Cafeeira). 
Ampliação do prazo de pagamento das parcelas dos financiamentos com recursos 
do Funcafé, com a possibilidade de dilatar o saldo devedor total por seis anos. 

•Defesa da criação de linha de crédito com recursos do Funcafé para liqui-
dação de dívidas de café vinculadas à Cédula de Produto Rural (CPR), incluída na 
Lei 11.775.
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      Pequena Propriedade

•Atuação junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) resultou 
na redução das taxas de juros do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar) de 3,0% a 6,75% para 1,0% a 5,5% ao ano, dependendo do 
volume de recursos tomado, além da facilitação do acesso ao crédito nas opera-
ções de custeio e de investimento do Programa, diminuindo o custo financeiro do 
pequeno produtor. 

•Concessão de rebate de até 70% na renda das atividades da pecuária 
leiteira, avicultura e suinocultura para fins de enquadramento nas condições de 
financiamento do Pronaf. A medida atendeu solicitação da CNA para a ampliação 
do número de produtores beneficiados. 

•Orientação e encaminhamento de credenciamento de cerca de 610 sin-
dicatos rurais junto ao MDA, habilitando-os ao fornecimento da Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP). Para o produtor rural ter acesso aos recursos do Programa 
é necessário estar de posse da DAP elaborada pelo sindicato rural do Município 
do produtor.  

•Ação que resultou no rebate de 95% sobre o saldo devedor vencido ou vin-
cendo para a liquidação das operações de custeio ou de investimento contratadas 
no âmbito do Pronaf, nos Municípios do Mato Grosso do Sul, cujos contratantes 
foram afetados pelas medidas de contenção da febre aftosa.

      Assuntos do Nordeste

•Inclusão na Lei 11.775 de bônus adicional de 10% na renegociação de dívidas 
para a região Nordeste, na liquidação antecipada e nos pagamentos parcelados, 
em resposta a ação desenvolvida pela CNA.

•Aplicação de taxas de juros prefixadas nas operações com recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), retroativas a 2001, que resultou 
na queda significativa dos custos financeiros do produtor rural nordestino. 

•Ação em favor da inclusão na Lei 11.775 da renegociação de dívidas rurais 
contraídas a partir de 1º de dezembro de 1998, aumentando o elenco das operações 
passíveis de renegociação.
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•Defesa e obtenção da renegociação de dívidas rurais contratadas com 
recursos do FNE mixados com os de outras fontes. Nas leis anteriores, o produtor 
não podia alongar dívidas de financiamentos com recursos do FAT e/ou do BNDES 
quando associados com os recursos do FNE.

•Elaboração e envio de documento com propostas para a solução do problema 
de endividamento rural no Nordeste à Presidência da República e governadores da 
região durante reunião do fórum dos Secretários de Agricultura, em 11/07/2008, 
em Maceió, Alagoas.

•Reunião dos presidentes das Federações de Agricultura da região Nordeste 
com o presidente e diretores do Banco do Nordeste para discussão de agenda de 
trabalhão envolvendo acesso ao crédito e alterações de procedimentos operacionais 
para facilitar a tomada de recursos pelos produtores. 

      Questão Fundiária

•Publicação da Lei nº 11.763, de 1º de agosto de 2008, que permite a conces-
são de título de propriedade ou direito real de uso, dispensada licitação, à pessoa 
física que possua, antes de 1º de dezembro de 2004, imóvel de até 15 módulos 
fiscais, na Amazônia, que corresponde a imóveis de 450 a 1.500 hectares, depen-
dendo do módulo fiscal do Município. Medida foi sugerida pela CNA ao Incra e à 
Casa Civil da Presidência da República com o objetivo de contribuir à regularização 
fundiária da Amazônia Legal. 

•Promoção do I Seminário Nacional de Produtores Rurais e Desenvolvimento 
Sustentável, em conjunto com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 
Roraima (FAERR) e o Governo do Estado de Roraima para discutir, em Boa Vista, a 
demarcação de terras indígenas em Roraima e no País e suas conseqüências para 
a atividade econômica e para a soberania nacional. Aprovada a Carta de Roraima, 
que demonstra a preocupação do setor produtivo e do governo estadual com a 
demarcação contínua de terras indígenas em faixas de fronteira.

•Visita da Diretoria da CNA e presidentes de Federações da Agricultura ao 
Governador de Roraima, José de Anchieta Júnior, em Boa Vista, em 4/8/2008, 
para tratar do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) da ação que contesta 
a demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol. Visita a 11 fazendas de 
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arroz, soja e pecuária de corte no Município de Pacaraima, na fronteira com a 
Venezuela.  

•Elaboração de documento dirigido à Presidência da República requerendo 
a revogação de seis portarias da Funai, de 10/7/2008, após participação em as-
sembléia com o governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, autoridades 
e representantes de entidades civis do Estado. Essas portarias autorizam o início 
dos estudos antropológicos para identificação e demarcação de terras indígenas 
em 26 Municípios do Estado.

•Acompanhamento da ADI 3239, junto ao STF, na qual a CNA foi admitida como 
amicus curiae em ação do Democratas (DEM) contra o Decreto nº 4.887/2003, que 
regulamenta a titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 
dos quilombos, de que trata o art.68 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT). 

•Ação de permanente acompanhamento dos processos ajuizados pela CNA 
contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para discutir 
a ilegalidade da modificação dos índices de conversão de cabeças por unidade 
animal e para combater a ilegalidade praticada no cálculo do número de módulos 
fiscais das propriedades rurais.

•Debate com produtores rurais nos Municípios de Querência, Alta Floresta 
e Juína, no Mato Grosso, sobre os efeitos do Decreto 6.321/2007, que trata do 
controle do desmatamento do Bioma Amazônia, e da Instrução Normativa Incra 
nº 44/2008, do recadastramento dos imóveis rurais. Participaram especialista da 
Comissão Nacional de Assuntos Fundiários e Indígenas da CNA e Diretoria da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso (FAMATO). 

•Solicitação de prorrogação do prazo de 30 dias para dois anos do recadas-
tramento de imóveis rurais da Amazônia. Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) respondeu que as Superintendências Regionais do Incra continuariam a 
recepcionar a documentação a qualquer tempo para concessão do Certificado de 
Cadastro de Imóvel Rural. 

•Participação em reunião com a Advocacia Geral da União (AGU) para discutir 
restrições de aquisição de terras por estrangeiros, cujo parecer define como empresa 
brasileira aquela sediada e constituída sob a legislação brasileira, independente 
da origem de seu capital social ou controle acionário. Eventual revisão do parecer, 
alterando o entendimento da Lei 5.701/91, que versa sobre a aquisição de terras 
por estrangeiro, poderá afetar diretamente investimentos dos vários setores.
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•Acompanhamento da ADI 3865, junto ao STF, contra o uso das expressões 
“explorada racional e economicamente”, “utilização da terra”, “simultaneamente” e 
“eficiência na exploração”, constantes na Lei nº 8.629/93, por violarem os artigos 
184, 185 e 186 da Constituição Federal, ao determinar a aplicação conjugada dos 
conceitos de grau de utilização da terra (GUT) e de eficiência da exploração (GEE).  

•Premiação dos vencedores do Prêmio SOBER/CNA, durante o 47º Congresso 
da SOBER, em Rio Branco, no Acre, lançado em 2007 com o objetivo de provocar 
a comunidade científica brasileira a discutir temas relativos à produção agrícola 
brasileira e as questões fundiárias e ambientais. Foram premiados dois trabalhos 
sobre Produção Agrícola e Questões Fundiárias e dois sobre Produção Agrícola e o 
Meio Ambiente. No total, foram inscritos 19 trabalhos acadêmicos.

•Proposta de encontro com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
para discutir o ITR (Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural) e soluções para 
a formação, obtenção e divulgação de preços de terras - Valor da Terra Nua (VTN). 
Realização de reunião com o ex-secretário da Receita Federal, Jorge Antônio Rachid, 
sobre as discrepâncias entre o VTN declarado e apurado e a exigência excessiva de 
documentação comprobatória de áreas não-tributáveis, de interesse ambiental.  

•Ação para aprovação na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, da Câmara, do PL 78/2008, que regulamenta conceitos 
e índices de propriedade produtiva e de aproveitamento racional e adequado no 
processo de desapropriação para fins de reforma agrária. 

      Trabalho e Previdência 

•Apoio à rejeição da Convenção 158, que proíbe a demissão de trabalhadores 
sem justa causa, junto à Comissão de Relações Exteriores, da Câmara dos Depu-
tados. A matéria seguiu à Comissão de Trabalho.

•Redução para menos de 3% da legislação inaplicável ao meio rural como 
resultado da manutenção de contato e entendimento com o Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE) para o aprimoramento e aplicação da legislação trabalhista 
exclusiva do setor rural. 

•Defesa do reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, como se-
gurado especial, do cônjuge ou companheiro, bem como do filho maior de 16 anos 
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ou a este equiparado, desde que comprovadamente trabalhem no grupo familiar, 
consolidado na Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008.

•Articulação e desenvolvimento com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) do Projeto Trabalho 
e Dignidade para o Setor Rural, cujo objetivo é contribuir para o estabelecimento 
de um ambiente de dignidade nas relações entre empregadores e trabalhadores 
rurais, de maneira que o agronegócio também reflita socialmente sua dimensão 
econômica.

•Atuação na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONA-
TRAE) em defesa do direito de propriedade no campo e pelo cumprimento do direito 
do produtor rural ao devido processo legal após as autuações do MTE.

•Acompanhamento junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI 3347), ajuizada pela CNA, contra a Portaria 540/2004, 
que cria o Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em 
condições análogas às de escravo.  

•Discussão dos itens relativos às máquinas, equipamentos e implementos 
agrícolas em Grupo de Trabalho criado por ação da CNA para estudar a Norma 
Regulamentadora 31 (NR-31) junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), 
do MTE. 

•Ajuizamento junto ao STF, juntamente com a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4126) contra a Por-
taria 186/2008, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para que prevaleça o 
princípio da unicidade sindical e o sistema da representação por categoria. 

•Debate com representantes de vários países sobre os problemas e as ações 
que podem ser realizadas para a erradicação do trabalho infantil na conferência 
internacional O Mundo Empresarial e Sua Luta Contra o Trabalho Infantil. Troca de 
experiências e informações para montar documento único com ações voltadas a 
todos os participantes da América do Sul e do Caribe. 

•Condecoração com a Medalha Mérito do Trabalho Getúlio Vargas pelos 
serviços prestados pela CNA ao Conselho Nacional de Imigração (CNIg), durante 
inauguração da primeira Casa do Migrante Brasileiro, do MTE.

•Atuação no aprimoramento da Norma Regulamentadora de Segurança e 
Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e 
Aqüicultura – NR 31, por meio da Comissão Nacional Permanente Rural (CPNR). 
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•Participação na elaboração do Programa Nacional de Trabalho Decente, 
em conjunto com o Grupo de Trabalho Tripartite da Agenda Nacional do Trabalho 
Decente.

•Acompanhamento da ADI 3749, ajuizada pela CNA, contra a lei estadual nº 
15.118/2006, que estabelece piso salarial no Estado do Paraná.

      Meio Ambiente 

•Denúncia dos problemas causados pelo Decreto 6514/08, que determinou a 
retirada de terras da produção – pela obrigação da imediata averbação da reserva 
legal – bem como a imposição de severas penalidades às atividades produtivas 
no País. Demonstração de outras irregularidades e inconstitucionalidades contidas 
no instrumento normativo.

•Mobilização dos setores ligados à produção nacional - agronegócio, industrial 
e prestação de serviços – para o encaminhamento de propostas de modificações 
ao Decreto 6514/08, questionando mais de 80 pontos divergentes da legislação, 
entregues ao Ministério do Meio Ambiente.

•Estudo para a adequação, elaboração e encaminhamento de sugestões de 
emendas ao Projeto de Lei 6.424/2005, que altera o Código Florestal brasileiro, em 
tramitação no Congresso Nacional, considerando a evolução do assunto durante 
o período 2007/2008. 

•Apoio regimental e técnico à rejeição do Projeto de Lei 679/2007, que 
consolida a legislação ambiental brasileira. 

•Acompanhamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 3346), 
ajuizada pela CNA, contra artigo da Medida Provisória 2166-7 que modifica o 
Código Florestal brasileiro. 

•Defesa da compensação do produtor pelas perdas e pelos serviços de con-
servação da reserva legal e áreas de preservação permanente frente às propostas 
para o Pagamento de Serviços Ambientais (PSA), em tramitação na Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Câmara Federal, durante o 
Seminário para Discussão do Pagamento pelos Serviços Ambientais. Manifestação 
favorável ao pagamento de um valor do custo de oportunidade do uso da terra não 
utilizada à produção. 
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•Acompanhamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2624), 
ajuizada pela CNA, que questiona a lei estadual nº 6780/2001, que proíbe, por 
tempo indeterminado, o plantio de eucalipto para fins de produção de celulose 
no Espírito Santo.

•Atuação em favor da expansão da agroenergia no Centro-Oeste e Norte do 
País, em áreas já degradadas e outras com vocação agrícola indicadas no Zone-
amento dos Biocombustiveis, em fase final de elaboração, na Comissão Nacional 
de Biodiversidade (Conabio), visando a não exclusão de áreas aptas à produção 
do etanol daquelas regiões de produção.

•Acompanhamento da ADI 3646, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
na condição de amicus curiae em ação do Governador do Estado de Santa Cata-
rina contra a Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação.   

•Divulgação da nota técnica Desmatamento da Amazônia: Governo federal 
não consegue cuidar de suas próprias terras, demonstrando que a ex-ministra 
Marina Silva, ao acusar o agronegócio - no caso, a soja e a pecuária – de ser o 
grande responsável pelo desmatamento na Amazônia, desvinculava a ausência de 
gestão do Governo sobre seu próprio território da responsabilidade dos projetos 
públicos pelo problema.

•Pedido de ingresso como amicus curiae em Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI 4069), ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), contra Lei nº 5.067/2007, que dispõe sobre o zoneamento 
ecológico-econômico (ZEE) do Rio de Janeiro, definindo critérios para a implantação 
da atividade de silvicultura econômica no Estado. 

•Acompanhamento da tramitação e emissão de pareceres técnico-jurídicos 
em mais de 150 projetos de lei, em tramitação no Congresso Nacional, cuja apro-
vação poderá impactar as atividades agropecuárias.

•Representação dos interesses do setor agropecuário junto ao Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama); Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH); Comitê Nacional de Zonas Úmidas; Comissão Nacional da Biodiversidade 
(Conabio) e Comissão Nacional do Cerrado (Conacer).

•Apoio regimental ao pedido para que fosse despachado à Comissão de Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Câmara, o Projeto de Lei 648/2007, 
que altera o art. 16 da Lei n° 4.771, fixando os percentuais de restrição para 
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exploração de propriedades rurais em florestas e cerrados da Amazônia Legal, em 
florestas nativas e campos gerais, em qualquer região do País. 

•Ação pela rejeição, na Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimen-
to Rural, do Projeto de Lei 1918/2007, que dispõe sobre o plantio de essências 
florestais exóticas. A proposição foi arquivada.

•Atuação nas áreas técnica e regimental pela rejeição da PEC 224/2008, 
que modifica a redação do artigo 243 da Constituição, a fim de determinar que as 
glebas situadas na Amazônia Legal, cuja reserva legal mínima de 80% da cobertura 
florestal não esteja preservada tampouco em estágio de recomposição, sejam 
imediatamente expropriadas e destinadas à constituição de unidades de preser-
vação permanente sob administração federal, sem que haja qualquer indenização 
ao proprietário ou a quem delas tiver a posse ou domínio, e sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei. 

•Ação pela rejeição do Projeto de Lei 2153/2007, que institui a Certidão 
Negativa de Débito Ambiental (CNDA), na Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável. 

      Pecuária de Corte 

•Apresentação de propostas para melhoria das condições operacionais do 
Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV) 
para os produtores rurais na Comissão Técnica Consultiva do SISBOV.

•Trabalho pela revogação do prazo de 1º de janeiro de 2009 da Instrução 
Normativa 17/2006, do MAPA, determinando que a compra de animais das pro-
priedades ERAS (Estabelecimento Rural Aprovado pelo SISBOV) só poderiam ser 
feitas por outras propriedades ERAS. 

•Apoio para aprovação na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne 
Bovina de proposta para isenção da cobrança do PIS/Pasep e Cofins sobre os 
suplementos minerais, atualmente taxados em 9,25%. A proposta, a ser analisada 
pelos Ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Fazenda, visa reduzir 
a carga tributária e os preços dos insumos da pecuária de corte brasileira.

•Apoio para o controle de proteínas não estruturais (PNE) na produção de 
vacinas contra a febre aftosa. Como resultado, foi publicada, em 24/09/2008, Ins-
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trução Normativa nº 50, que aprova regulamento técnico para a produção, controle 
da qualidade, comercialização e emprego de vacinas contra a febre aftosa. Agora, 
somente poderá ser comercializada partida de vacina contra a febre aftosa pre-
viamente submetida pelo fabricante aos processos de controle de esterilidade, de 
vírus residual ativo, de potência e de proteínas não estruturais. O novo regulamento 
atende às exigências internacionais da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) 
e às necessidades do setor produtivo. 

•Ações em parceria com Federações da Agricultura dos Estados para apoiar 
o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA), por meio de ações 
de suporte financeiro de campanhas de vacinação e realização de treinamentos 
de vacinadores.

•Ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4158) junto ao STF 
contra a Lei nº 7.076/2007, do Estado do Pará, que estabelece a obrigatoriedade 
do pagamento de taxa para a obtenção de certificado para a exportação do gado 
embarcado no Pará.

•Trabalho em conjunto com Federações Estaduais da Agricultura para instala-
ção de balanças dos produtores rurais em indústrias frigoríficas para a conferência 
do peso das carcaças bovinas.

•Parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da 
Universidade de São Paulo (Cepea/Esalq-USP) para participação no Agri Benchmark, 
entidade internacional que reúne pesquisadores com o objetivo de realizar estudos 
comparativos sobre a competitividade da pecuária de corte em diversos países.

•Realização da Beef Conference 2008, com a participação de 20 países com 
interesse na produção de carne bovina. 

•Apoio às ações coordenadas pelo GIEFA (Grupo Interamericano para Erradi-
cação da Febre Aftosa), especialmente no que diz respeito aos países que fazem 
fronteira com o Brasil.

•Apresentação de propostas ao Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP) 
para a redução da tributação sobre a cadeia produtiva da pecuária de corte, elimi-
nação do Imposto Sobre Exportações de couro wet blue e discussão de proposta 
de implantação de programa de classificação de couro bovino no Fórum de Compe-
titividade da Cadeia Produtiva de Couros e Calçados e no Fórum de Competitividade 
das Indústrias de Carnes, coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC).
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•Divulgação de estudo encomendado pela CNA ao Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea-USP) mostrando 
que investir recursos públicos e privados em recuperação de pastagens e a adoção 
de melhores tecnologias de manejo é a resposta mais eficaz para neutralizar os 
impactos ambientais provocados pelas mudanças climáticas e os efeitos da emis-
são de gases efeito estufa (GEE) do rebanho bovino brasileiro. 

•Apoio à aprovação do Projeto de Lei 3514/2008, na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, da Câmara, que conceitua e disciplina a aplicação de 
rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes bovina e bubalina e determina que 
os agentes econômicos integrantes da cadeia produtiva fiquem responsáveis, na 
etapa da qual participam, pela manutenção, por cinco anos, das informações fiscais 
que permitam a realização do rastreamento para eventual consulta da autoridade 
competente. Matéria seguirá ao plenário da Câmara.

•Participação no Conselho Diretor da OPIC (Oficina Permanente Internacional 
de la Carne).

      Pecuária de Leite

•Ações junto à Câmara de Comércio Exterior (Camex), do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), para zerar a alíquota de 
importação do fosfato bicálcico, ácido fosfórico e ácido sulfúrico. A medida vai 
estimular as importações desses produtos, aumentando a concorrência e contri-
buindo para baixar os preços de insumos básicos para a agropecuária, como sal 
mineral e adubo fosfatado. 

•Elevação da tarifa de importação dos lácteos de 16% para 27%, pela Camex, 
após ações da CNA em favor da manutenção do leite em pó, soro e queijos na lista 
de exceção da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul. 

•Elaboração do programa de Marketing Institucional para o leite, com a 
participação de produtores, indústrias e cooperativas, para ampliar o consumo de 
lácteos no mercado interno e externo. 

•Apoio à criação do Prêmio de Risco para Aquisição de Produto Agropecuário 
Oriundo de Contrato Privado de Opção de Venda (PROP) para o leite. Instrumento 
de apoio à comercialização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
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(MAPA), tem o objetivo de garantir preço ao produtor por meio da formalização, 
com indústrias e cooperativas, de contratos privados de opção de venda a serem 
adquiridos em leilão. 

•Elevação do custeio pecuário de R$ 150 mil para R$ 200 mil por tomador, 
podendo chegar a até R$ 260 mil no caso de produtores que tiverem ambiental-
mente legais ou utilizarem sistema de rastreabilidade. 

•Trabalho pela inclusão dos produtores de leite dos Estados do Nordeste como 
beneficiários dos Leilões de PEP (Prêmio de Escoamento de Produto) de milho para 
reduzir o custo de produção de leite. O milho é o principal ingrediente utilizado na 
formulação de rações, responsável por mais de 20% no custo de produção.

•Defesa da alteração do limite de venda de milho em balcão pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). Aprovada a ampliação do limite de venda, por 
animal, de 1kg de milho por vaca/dia para 2kg de milho por vaca/dia. 

•Atuação junto ao Banco do Brasil para criar linha de crédito permanente de 
concessão de financiamento para retenção de matrizes leiteiras bovinas e bubali-
nas, estabelecendo limite de até R$ 150 mil por tomador e de até R$ 1.500,00 por 
animal, independente de outros financiamentos controlados pelo crédito rural.

•Desenvolvimento de metodologia de apuração de custos de produção de leite 
em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). 
O trabalho vem sendo utilizado para calcular o custo de produção de leite em todo 
País e para subsidiar o Governo Federal na operacionalização de instrumentos de 
apoio à comercialização como o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura 
Familiar (PGPAF) e a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). O trabalho está 
sendo ampliado para toda a América Latina e Caribe em parceria com a Federação 
Pan-Americana do Leite (FEPALE). 

•Atuação junto ao MAPA para exigir maior rigor na fiscalização das fraudes nos 
lácteos.  Criado o Centro Integrado de Acompanhamento da Qualidade de Alimentos 
(CQUALI), no qual as ações de combate à fraude passam a ter a participação do 
MAPA, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.

•Revisão do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 
de Origem Animal (RIISPOA). Publicado na década de 50, o documento estava 
ultrapassado, tornando-se um entrave à modernização da cadeia produtiva do 
leite do Brasil. 

•Atuação em favor da criação de Instrução Normativa para Regulamentar a 
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utilização de tanques comunitários. A medida tem como objetivo impedir a ação 
de atravessadores taqueiros que deprimem os preços pagos aos produtores de 
leite e inviabilizam o acompanhamento da qualidade do leite produzido.

•Aprovação de R$ 12 milhões, por meio de parceria do MAPA com o Fundo 
Setorial do Agronegócio, do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), para equipar 
os laboratórios da Rede Brasileira de Laboratórios de Controle de Qualidade do Leite. 
A efetiva implementação do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite 
dependia da ampliação da capacidade analítica dos laboratórios, que não possuíam 
instrumentos suficientes para analisar todo o leite produzido no País. 

•Ações junto ao MAPA para a criação do Regulamento Técnico de Identidade 
e Qualidade (RTIQ) de soro de leite. O novo RTIQ´s definirá a qualidade do soro 
produzido no País e a sua forma de utilização, contribuindo para reduzir as fraudes 
provenientes da adição de soro no leite.

•Atuação junto ao Legislativo para reduzir a  zero a alíquota de PIS/COFINS 
para tanques de resfriamento de leite e ordenha mecânica. A medida busca adequar 
os produtores de leite, em especial os pequenos pecuaristas, às novas normas de 
qualidade do leite instituídas pela Instrução Normativa nº 51/2002.

•Defesa da troca da frase “o Ministério da Saúde Adverte” pela expressão 
“Aviso Importante” nas embalagens de leite em pó de fórmula infantil para lac-
tentes por meio da aprovação de substitutivo ao PL 6919/2007 na Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara. A 
matéria foi aprovada e seguiu para a Comissão de Seguridade Social e Família, 
com parecer favorável.

      Infra-Estrutura

•Ação em favor da inclusão do Capítulo III (artigos 30 a 43) na Resolução 
ANTT nº 2550, que regulamenta a Lei 11.524/2007, para regulamentar as multas 
pela espera de caminhões para os embarcadores de cargas rodoviárias, para evitar 
expressivo aumento dos fretes de cargas agrícolas. Defesa da regulamentação da 
Lei pela ANTT, com o estabelecimento de regras definidas sobre os procedimentos 
que o dono da carga deverá adotar.

•Sugestão de alteração da Medida Provisória 412/2008 para estimular a 
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participação do setor privado nos investimentos necessários à modernização da 
infra-estrutura, reaparelhamento dos portos e ampliação da oferta de serviços 
portuários. Emenda atende às carências de recursos públicos para o setor, propor-
cionando infra-estrutura portuária compatível com as necessidades do comércio 
exterior. Proposta de alteração na Resolução ANTAQ nº 517/2006 com o objetivo 
de liberar recursos privados para investimentos em terminais portuários privativos 
de uso misto.

•Ações junto à ANTAQ para mudança metodológica nos cálculos das tarifas 
portuárias após avaliações sobre a demanda de serviços portuários até 2017, 
investimentos necessários e obstáculos legais a remover. Atuação em diversos 
foros para garantir os avanços das obras de desobstrução dos portos, melhoria 
e diminuição dos custos dos serviços. Visitas técnicas aos portos organizados e 
aos terminais privativos de Imbituba, São Francisco, Navegantes, Itajaí, Antonina, 
Paranaguá, Santos, Rio de Janeiro, Ubú-Anchieta, Vitória, Aracruz, Mucuripe, Pe-
cém e São Luís para conhecer potencialidades, problemas, planos de expansão, 
acessos e oportunidades para o agronegócio.

•Apresentação de proposta ao Legislativo para isentar o transporte dos 
produtos agropecuários e alimentos do pagamento do Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), cobrada pelas empresas de navega-
ção que usam os portos brasileiros em apoio ao desenvolvimento da indústria da 
construção naval e atividades da Marinha Mercante do Brasil. A tributação varia de 
10% a 40% e gera considerável impacto nos custos dos insumos para a agricultura, 
como fertilizantes e defensivos.  

•Ação para acelerar as mudanças legais necessárias o barateamento dos 
fretes de navegação de cabotagem no grupo técnico criado pelo MAPA junto à 
Casa Civil da Presidência da República. Entrega de estudo com informações sobre 
navegação de longo curso ao ministro Reinhold Stephanes, com o objetivo de 
identificar oportunidades e desafios para o agronegócio.

•Atuação em conjunto com a Comissão Portos em favor da revisão da Súmula 
150 do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que transfere às justiças estaduais as 
questões dos portos, e do Acórdão 1756 do TCU (Tribunal de Contas da União), 
que concorda com o uso de tarifas portuárias para investimentos em obras fora 
dos portos organizados.

•Envio de proposta para reduzir os pedágios e seu impacto nos custos dos 
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transportes à Câmara de Logística do MAPA, ANTT, Congresso Nacional e às ins-
tituições empresariais privadas. Mobilização para mudar o sistema de licitações 
levou o Governo a adotar como vencedora a proposta de menor tarifa, eliminando 
a cobrança de ágios. Defesa da aplicação de igual conceito nas concessões ro-
doviárias licitadas pelos governos estaduais, além da retirada dos tributos pagos 
sobre os pedágios.

•Defesa da liberação de recursos para a construção do Terminal de Grãos 
do Maranhão (Tegram), que contribuirá para melhorar as exportações agrícolas 
de regiões do Centro-Oeste e Norte do Brasil, com efeito direto da diminuição na 
emissão de cargas agrícolas dos portos do Sul-Sudeste. 

•Trabalho pela revogação da legislação atual que obriga as empresas de 
cabotagem a adquirir suas embarcações nos estaleiros nacionais, com o objetivo 
de diminuir os custos do transporte entre as várias regiões do País. Defesa da liber-
dade das empresas comprarem navios novos e usados no mercado internacional. 
A pesada carga tributária incidente sobre combustíveis, reparos e suprimentos 
contribui para o alto valor dos fretes.

•Defesa de legislação isonômica no Brasil para o tratamento tributário dos 
sistemas de navegação, portos e aeroportos, para baratear e aumentar a compe-
titividade das operações. 

•Encaminhamento de propostas ao Legislativo e Executivo para consolidar o 
uso múltiplo das águas dos rios navegáveis para consumo humano, conservação 
ambiental, barramento para produção de energia e transporte. O transporte por 
hidrovias é a opção mais barata de transporte para a produção agrícola, pois o 
custo do modal é 1/3 menor que o transporte rodoviário. 

•Atuação na Comissão Portos da Ação Empresarial para garantir a consolida-
ção da Lei de Modernização dos Portos – 8630/93, que incorporou ao modelo de 
gestão portuária as experiências dos principais portos do mundo. Trabalho junto ao 
Congresso Nacional, TCU, MPF, CGU, AGU, ANTAQ e outros organismos oficiais para 
garantir a estabilidade das regras e dar aos usuários de todas as categorias garantias 
no bom funcionamento dos portos, essencial à competitividade do setor. 

•Esforço pela implementação do Programa de Harmonização das Atividades 
Oficiais nos Portos (Prohage). Participação na Câmara de Logística do MAPA para 
eliminar os entraves burocráticos das fiscalizações, visando racionalizar, agilizar e 
baratear as operações de liberação de mercadorias.
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•Apoio técnico e regimental à rejeição da PEC 274/2008, que altera o art. 21 
da Constituição Federal, para dispor sobre a compensação financeira devida pela 
exploração dos portos marítimos. Matéria aguarda deliberação sobre a instalação 
de Comissão Especial para avaliar a proposta.

•Apresentação de propostas e coordenação de debates para aumentar a 
renda do produtor via redução dos custos da logística de transportes junto à Câ-
mara Temática de Logística do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA); Comissão Portos da Ação Empresarial; Associação do 
Comércio Exterior do Brasil (AEB); Associação Nacional dos Usuários de Transporte 
(ANUT), Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC); Conselho da 
Autoridade Portuária dos Portos de Paranaguá e Antonina (CAP). 

      Eqüinocultura 

•Audiência com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold 
Stephanes, e com o secretário de Defesa Agropecuária, Inácio Afonso Kroetz, para 
tratar da incidência do mormo no Estado de São Paulo. O assunto também foi debati-
do em reunião conjunta com a Câmara Setorial de Eqüideocultura do MAPA, na sede 
da CNA. Acompanhamento das providências tomadas pelo MAPA e Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo para enfrentar a doença.

•Elaboração e reapresentação ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) do 
projeto para a Estruturação do Arranjo Produtivo Local de Selarias, em  Presidente 
Prudente (SP).

•Mobilização dos SENARs estaduais para atuarem nos cursos de formação 
e capacitação profissional nas áreas de Ferrageamento, Casqueamento, Adestra-
mento, Doma Racional, Manejo e Alimentação de Eqüinos. 

•Apresentação do Estudo do Complexo do Agronegócio Cavalo no Encontro 
Internacional dos Negócios da Pecuária – ENIPEC 2008 – Cuiabá (MT); no Encontro 
Internacional da Pecuária da Amazônia – AMAZONPEC 2008 - em Belém (PA) e na 
67ª Exposição Agropecuária do Estado de Sergipe (EXPOESE), em Aracaju (SE).

•Acompanhamento das providências do Governo Federal para formalização de 
acordos de reciprocidade sanitária com potenciais países importadores de cavalos 
vivos, como África do Sul, Angola, Guatemala, Japão, Macau, Panamá, República 
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Dominicana, Rússia, Sri Lanka e Tailândia, e de sêmen de cavalos, como África 
do Sul e Chile.

•Participação nas discussões de Grupos Temáticos da Câmara Setorial de 
Eqüideocultura do MAPA sobre regulamentação do passaporte eqüino; construção 
de terminal de cargas vivas no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) para 
exportação de eqüinos; confecção de cartilha orientadora sobre procedimentos 
legais, inclusive sanitários, exigidos para exportação de eqüinos; revisão da lista 
de países alvo para as exportações; elaboração de propostas para desburocratizar 
as exportações; atualização do Código Nacional de Corridas para revitalização do 
turfe e aperfeiçoamento do simulcasting nacional e internacional.

•Participação em evento do Ministério da Agricultura, Pecuária, e Abasteci-
mento (MAPA) para apresentação da proposta do novo Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). 

•Acompanhamento das ações para a consolidação do Programa Nacional de 
Sanidade de Eqüídeos – PNSE (Instrução Normativa Nº 17) e para a elaboração 
de seu Regulamento Técnico.

•Debate sobre Legislação de Trânsito Internacional de Eqüídeos e Material 
de Multiplicação Genética, em reunião da Comissão Nacional do Cavalo, na sede 
da CNA. 

•Acompanhamento da revisão das Instruções Normativas Nº 24/2004, que 
trata das Normas para o Controle e a Erradicação do Mormo, e Nº 45/2004, relativa 
às Normas para Prevenção e Controle da Anemia Infecciosa Eqüina (AIE).

      Aqüicultura 

•Participação na elaboração do Programa Nacional de Sanidade dos Animais 
Aquáticos (PNSAA) junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (SEAP). 

•Atuação na elaboração de Resolução do Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama) sobre o licenciamento ambiental da aqüicultura em Grupo de 
Trabalho criado no âmbito da Câmara Técnica de Fauna, Biodiversidade e Recursos 
Pesqueiros, do Conama. 

•Elaboração de convênio entre CNA/SEBRAE/SEAP para levantar o arcabouço 
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legal na área ambiental, nas instâncias federal, estaduais e municipais, que impede 
o aqüicultor de legalizar seu empreendimento.  

•Atuação no Grupo de Trabalho Temporário que trata da Regulamentação do 
Uso de Substâncias Antibióticas e Estimulantes na aqüicultura, com a participação 
do setor produtivo aqüícola, laboratórios e indústrias farmacêuticas.

•Participação pioneira na rede de inovação e prospecção para o agronegócio 
– RIPAS – integrando o grupo que discute  pesquisas e inovações na aqüicultura. 

•Apresentação de sugestões ao SENAR de atualizações e melhorias dos 
cursos de profissionalização da mão-de-obra na aqüicultura . 

•Participação no 3º Workshop de Avaliação de Projetos da Embrapa que 
apresentou as ações do comitê gestor do projeto Bases Tecnológicas Para o 
Desenvolvimento da Aqüicultura no Brasil (AquaBrasil), que busca desenvolver 
informações e tecnologias adaptadas às condições locais para melhorar o desem-
penho da aqüicultura.

      Cana-de-Açúcar 

•Elaboração de cartilha com informações para o produtor de cana-de-açúcar 
sobre contratos do Consecana (Conselho de Produtores de Cana, açúcar e Álcool); 
contratos de arrendamento, parceria e contratos trabalhistas. 

•Entrega de documento ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) solicitando a inclusão da cana-de-açúcar na Política Geral de Preços Mí-
nimos (PGPM), com preços estabelecidos pelo Consecana, para assegurar renda 
e competitividade aos fornecedores de cana.

•Encaminhamento de proposta do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pe-
pro) ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para garantir 
rentabilidade à produção de cana face ao cenário de custos de produção superiores 
aos preços recebidos. Parecer foi enviado ao Ministério da Fazenda para ser votado 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).   

•Indicação para coordenar o Grupo Técnico de Assuntos de Políticas Agrícolas 
da Câmara Setorial do Agronegócio do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que discute e encaminha políticas para o 
setor canavieiro. Os temas em debate são ajuste e implementação do Consecana, 
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Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), regulação do setor e justa 
remuneração da cana nos processos de certificação.

•Levantamento de dados primários relativos a custos de produção para 
o setor sucroalcooleiro nas duas grandes regiões produtoras – Centro-Sul e 
Norte-Nordeste – que empregam diferentes sistemas de produção.     

•Encaminhamento de relatório à Presidência da República com os 
resultados de levantamento dos problemas enfrentados pelos pequenos 
produtores de cana-de-açúcar do Nordeste e sugestões de solução do Grupo 
de Trabalho Interministerial do Setor Sucroalcooleiro da Região Nordeste.  

•Proposta de efetivação da Lei 10.453, de 2002, que dispõe sobre 
a subvenção ao preço do álcool combustível para o fornecedor de cana-
de-açúcar, com taxa de juros equalizáveis, com recursos da Contribuição 
de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE). Com a CPR do álcool será 
possível financiar o produtor de cana-de-açúcar atrelado à indústria de 
álcool e a safra de cana a juros compatíveis, além de regular os estoques 
de álcool na entressafra.

•Defesa da criação de órgão regulador para o setor sucroalcooleiro 
e canavieiro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) para compatibilizar produção e mercados, proporcionando preços 
remunerativos aos produtores, além de regular as relações entre fornece-
dores e indústrias com relação a preços e formas de pagamento da cana. 
Seu caráter arbitral permitiria a solução de conflitos no interior da cadeia 
produtiva, envolvendo relações contratuais (Consecana), como controvérsias 
com os financiadores públicos e privados da produção e disputas com órgãos 
governamentais, predominantemente de natureza regulatória.

•Atuação em favor da consolidação do Modelo Consecana em Estados 
como Pernambuco e Alagoas. Encaminhamento de propostas ao Governo 
com o objetivo de fortalecer a justa remuneração ao fornecedor de cana, 
com a consolidação do Modelo Consecana no Nordeste; revisão dos co-
eficientes da fórmula utilizada para remuneração da matéria-prima pelo 
Modelo; levantamento dos custos de produção da indústria de açúcar e de 
álcool e da lavoura de cana para melhorar os preços pagos pela tonelada 
da cana-de-açúcar pelo Consecana.

•Defesa da criação do Consecana nacional, com o objetivo de insti-
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tucionalizar os princípios fundamentais do Modelo, servindo como aporte técnico 
à formação e revisão dos Consecanas dos Estados, em apoio aos respectivos 
conselhos técnicos.

•Apoio à aprovação na Comissão de Finanças e Tributação do Projeto de Lei 
592/2007, que estabelece programa de preços mínimos para os biocombustíveis 
e para as matérias-primas utilizadas na sua produção e altera a Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional.

      Café
 

•Participação na elaboração da Agenda Estratégica do Agronegócio Café, em 
conjunto com os integrantes da cadeia produtiva, com o objetivo de identificar as 
principais ações que possam auxiliar no desenvolvimento do agronegócio café no 
Brasil pelos próximos cincos anos.

•Atuação na apresentação, discussão e deliberação de instrumentos de 
política agrícola para a lavoura cafeeira no âmbito do Conselho Deliberativo da 
Política do Café (CDPC) e de seus Comitês Diretores de Planejamento Estratégico, 
Promoção e Marketing do Café, Acordo Internacional do Café e Pesquisa e Desen-
volvimento do Café.

•Elaboração de uma proposta em conjunto com a Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG) para criação de uma linha de crédito 
de apoio aos cafeicultores afetados pela chuva de granizo.

•Negociação com o Governo Federal para aumento do limite de crédito para 
R$ 3.000,00 por hectare para as linhas de custeio e colheita em qualquer institui-
ção do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), com recursos obrigatórios do 
crédito rural ou do Funcafé (Fundo de Defesa da Política Cafeeira); e para até R$ 
400.000,00 por produtor, ainda que em mais de uma propriedade, deduzido o valor 
total tomado pelo produtor na mesma safra para custeio em qualquer instituição 
do SNCR. (Resolução Banco Central 3.585/2008)

•Atuação junto ao Governo para criação de linha para financiamento tratores, 
implementos e equipamentos para preparo, secagem e beneficiamento de café, por 
meio do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras (Moderfrota). (Resolução Banco Central 3.588/2008). 
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Feita a retirada do capital junto ao BNDES, o valor poderá ser pago em até seis 
anos, com juros de 9,5% ao ano.

•Realização dos painéis de levantamento de custos de produção nas regiões 
cafeeiras do Projeto Campo Futuro em parceria com a Universidade Federal de Lavras 
(UFLA). Elaboração e divulgação dos dados no informativo Ativos do Café.

•Participação na atualização dos custos de produção do café estabelecidos 
pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), de acordo com termo de 
cooperação da CNA com a instituição.

•Parceria com a FAEMG no projeto elaborado para caracterizar a estrutura 
produtiva da cafeicultura de montanha em Minas Gerais, identificando suas par-
ticularidades.

•Cooperação com os segmentos privados da cadeia cafeeira nas negociações 
com o Governo Federal para autorização do investimento de R$ 2,6 bilhões em 
recursos amparados pelo Funcafé, distribuído nas operações de custeio, colheita, 
estocagem e Financiamento para Aquisição do Café (FAC).

      Cacau 

•Ação junto ao Governo para incluir o endividamento dos cacauicultores no pro-
cesso de renegociação das dívidas rurais em 2008. Encaminhamento de documento 
ao presidente da Câmara Setorial do Cacau com a proposta de renegociação das 
dívidas dos cacauicultores, posteriormente entregue aos Ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Desenvolvimento Agrário e Fazenda.

•Discussão sobre a proposta do Plano de Aceleração do Desenvolvimento do 
Agronegócio da Região Cacaueira da Bahia – PAC do Cacau em reunião na sede da 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), em Salvador (BA). 
Análise da diversificação da produção em atendimento ao PAC do Cacau.

•Participação na apresentação do regulamento técnico de amêndoa do cacau 
aos representantes da Câmara Setorial do Cacau pela Divisão de Normas Técnicas 
da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA. Aprovado em encontro nacional, 
o documento foi publicado no Diário Oficial da União e a amêndoa de cacau passou 
a ter padrão oficial de qualidade adequado à realidade brasileira. 

•Atuação em favor da diversificação de culturas na região cacaueira dentro 
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do Programa de Complementação de Renda desenvolvido pela FAEB. Culturas 
como graviola, pupunha, seringueira, dendê e atividades como a pecuária de leite 
poderão ajudar na exploração do potencial produtivo da região e fortalecer econo-
micamente o produtor rural.

      Caprinos e Ovinos

•Participação em audiência pública, no Senado Federal, juntamente com 
a Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos, do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), para mostrar o potencial da atividade na geração de 
empregos e desenvolvimento sócio-econômico das regiões produtoras. Conquista 
do apoio dos senadores à proposta do setor de uma legislação específica para o 
segmento de caprinos e ovinos e ao desenvolvimento da cadeia produtiva. 

•Solicitação ao MAPA, por meio de documento elaborado pela Federação 
das Cooperativas de Lã do Brasil (Fecolã), para prorrogar, por um ano, o prazo para 
contratação das Linhas Especiais de Crédito (LEC), vencido em setembro de 2008, 
com o objetivo de financiar a produção de lã no País. 

•Encaminhamento de propostas ao Legislativo para a reforma tributária na 
área de caprinos e ovinos em trabalho conjunto com o SEBRAE e Câmara Setorial 
do MAPA. 

•Elaboração de documento ao presidente do SEBRAE Nacional, Paulo Oka-
moto, solicitando apoio ao desenvolvimento da caprinovinocultura.   

•Elaboração de documento ao secretário-executivo do SENAR Nacional, 
solicitando a atualização das cartilhas sobre o processo produtivo de caprinos e 
ovinos.

•Debate e esclarecimento sobre a atuação da Associação Brasileira de 
Criadores de Ovinos (ARCO) na região Nordeste, com a presença de técnicos da 
entidade, em reunião em João Pessoa, na Paraíba.

•Realização de almoço de degustação para parlamentares que atuam em de-
fesa do setor, quando foram oferecidos produtos derivados de caprinos e ovinos.
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      Negociações Internacionais 

•Coordenação do Fórum Permanente de Negociações Agrícolas Internacionais 
(FNAI), cuja atuação se destacou na formulação de documento com a posição do 
setor privado agrícola brasileiro para a Reunião Ministerial de Genebra da OMC 
(Organização Mundial do Comércio), em julho de 2008, além da elaboração de 
consultas no âmbito do processo negociador do Mercosul com outros mercados. 

•Mobilização por intermédio do Fórum de Negociações Agrícolas Interna-
cionais para elaboração de posicionamento do setor agrícola privado sobre as 
negociações no âmbito do Protocolo de Cartagena de Biossegurança, com ênfase 
nos mecanismos de Responsabilidade e Compensação do dano objeto de trans-
porte de Organismos Vivos Modificados (OVMs). O documento de posição do 
setor privado foi entregue aos 11 Ministérios que compõem o Conselho Nacional 
de Biossegurança com a intenção de influenciar a ação do Governo brasileiro na 
4ª Reunião das Partes (MOP4), realizada na Alemanha.

•Atuação na presidência da Câmara Temática de Negociações Agrícolas 
Internacionais, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
no tratamento das discussões sobre a Rodada Doha, negociações de acordos 
bilaterais com as representações do Governo e setor privado brasileiro e iniciativas 
no âmbito do Conselho Agropecuário do Sul (CAS).

•Interlocução do setor privado agropecuário nos estudos do Grupo Técnico 
Informal, responsável pela elaboração das propostas brasileiras para o G-20 – grupo 
de países que atua em bloco nas negociações da OMC sob a liderança do Brasil 
– além de participação em reuniões preparatórias internas e encontros interna-
cionais, formais e informais, sobre o posicionamento brasileiro nas negociações 
multilaterais da Rodada Doha. Atuação como integrante da delegação brasileira 
na Reunião Ministerial de Genebra.

•Participação em encontros e reuniões referentes à agenda de relações 
externas do Mercosul, com ênfase nas negociações do bloco com o Conselho de 
Cooperação do Golfo, Índia, Coréia do Sul, Jordânia, Turquia, Marrocos e México, 
além do Foro IBAS – Índia, Brasil e África do Sul. 

•Representação junto à Coalizão Empresarial Brasileira para explicitar e 
defender as posições do setor agrícola privado nas negociações multilaterais e 
bilaterais.
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•Realização de reunião conjunta com a Secretaria de Relações Internacio-
nais do MAPA para tratar de ações e mercados prioritários para o agronegócio, 
atualização das negociações sanitárias e fitossanitárias e das ações de promoção 
comercial. 

•Participação ativa nas reuniões da Federação Internacional dos Produtores 
Agropecuários (IFAP) em Montevidéu, no Uruguai, com o Comitê para América 
Latina da IFAP, sobre negociações internacionais e bioenergia; em Paris, na França, 
sobre mudanças climáticas e bioenergia; na Polônia, com a realização de palestras 
sobre a experiência brasileira de combustíveis, evolução do mercado nacional de 
lácteos e o desempenho do setor de carnes do País no Congresso Mundial dos 
Produtores Agropecuários. 

•Atuação em teleconferência com o Secretariado da IFAP para tratar de 
estratégias de comunicação da entidade e das representações de produtores. 
Participação em workshops do Comitê para América Latina da IFAP, em Brasília, 
sobre o Relatório de Desenvolvimento Mundial sobre Agricultura do Banco Mundial, 
e em Santiago, no Chile, a respeito dos projetos de desenvolvimento executados 
pelas agências internacionais de fomento ao desenvolvimento rural.

•Participação nas discussões sobre as negociações multilaterais das mu-
danças climáticas, como o processo negociador do futuro protocolo de emissões 
de gases de efeito estufa (negociações pós-Kyoto), em reuniões no Ministério de 
Relações Exteriores (MRE), IFAP, CEB-CNI e outras instituições.

•Observação e acompanhamento das iniciativas de verificação e certificação 
de sustentabilidade do agronegócio brasileiro, como a Iniciativa Brasileira para Cria-
ção de um Sistema de Verificação da Atividade Agropecuária, o Grupo de Trabalho 
da Pecuária Sustentável (GTPS) e o Round Table on Responsible Soy (RTRS).

•Participação em grupos de trabalho de assessoramento ao Governo brasileiro 
nas negociações de Bens Ambientais da OMC, produtos que devem sofrer redução 
tarifária maior nas negociações da Rodada Doha em virtude das externalidades 
positivas para o meio ambiente. 

•Acompanhamento da implementação da reforma da Política Agrícola Comum 
(PAC) da União Européia, como a suspensão de programas de subsídios à expor-
tação, desenvolvimento de mecanismos de pagamentos por serviços ambientais, 
deslocamento de recursos de programas de apoio direto para apoios conectados 
com regulamentações ambientais, entre outros. 
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•Análise dos principais pontos de reforma da Lei Agrícola norte-americana de 
2007 (Farm Bill 2007), como a manutenção dos subsídios contra-cíclicos e expansão 
dos pagamentos por serviços ambientais e outros programas de conservação.

•Participação em consultas informais e reuniões sobre os relatórios da OCDE 
e FAO sobre impacto dos biocombustíveis na produção agrícola e na segurança 
alimentar, com ênfase para a particularidade do etanol brasileiro à base de cana-de-
açúcar e dos recursos disponíveis para expansão da produção de biocombustíveis 
sem prejuízo à produção de alimentos.

      Mercosul 

•Representação nas reuniões da Federação das Associações Rurais do 
Mercosul (FARM), quando foram tratados temas como consolidação do Projeto 
de Cooperação entre FARM e IICA sobre Estimativa de Custos na Agropecuária; 
discussão sobre bem-estar animal em cooperação com a OIE; situação sanitária no 
combate à aftosa, trânsito de profissionais entre os países do bloco, livre comércio 
de agroquímicos intra-bloco, situação e estágio das negociações internacionais 
multilaterais e bilaterais, acordos com o Mercosul, educação agropecuária, emprego 
e desenvolvimento de tecnologia, sistema de informação de mercados, investigação 
agropecuária, biotecnologia, manejo de risco e cooperação internacional.

•Apresentação aos ministros do Conselho Agropecuário do Sul (CAS) do 
documento Aumento dos Preços dos Alimentos: Recomendações Políticas para 
os Países do Mercosul.

•Atuação no Foro Consultivo e Econômico-Social do Mercosul (FCES), repre-
sentando a sociedade civil no Grupo Mercado Comum do Mercosul (GMC) e, como 
ouvinte, nas reuniões do Conselho Mercado Comum (CMC).  

•Presença constante nas discussões junto ao Governo brasileiro para a defi-
nição da lista de pedidos e ofertas de bens agrícolas nos acordos do Mercosul. 

•Ação junto à Coalizão Empresarial Brasileira para explicitar e defender as 
posições do setor sobre o processo de integração do Mercosul.  

•Participação em reuniões e encontros referentes à agenda de relações 
externas do Mercosul, incluindo os Acordos MS-Chile, MS-Bolívia, MS-CAN, 
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MS-México, MS-Sacu, MS-Índía, MS-Israel, MS-CCG e possível retomada das 
negociações do acordo entre MS-União Européia, entre outros.

•Atuação no Grupo Técnico Interministerial - Sub-Grupo de Indicações 
Geográficas (GIPI) - criado para elaborar projeto de lei que substitua os artigos 
sobre Indicação Geográfica na Lei 9.279/1996, de Propriedade Industrial. Defesa 
da manutenção da autonomia dos produtores rurais sobre os termos e controles 
de IGs.

•Apoio aos interesses da agropecuária brasileira no Comitê do Codex Alimen-
tarius do Brasil (CCAB), com ênfase nas negociações internacionais, destacando 
participação e defesa nos Comitês de Inspeção e Certificação de Alimentos Expor-
tados e Importados, Higiene, Contaminantes e Resíduos de Pesticidas.

•Participação na elaboração do posicionamento do setor produtivo sobre o 
Artigo 27 – Responsabilidade e Compensação do Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança, apresentado ao Governo brasileiro e na COP/MOP 4 – Conferência 
das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica.



   CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

SENAR 2009



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SENAR 2009

60

     Contribuição SENAR 

Com o pagamento da contribuição SENAR 2009, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR) obtém recursos para desenvolver ações de 
Formação Profissional Rural – FPR e de Promoção Social - PS, por meio de 
cursos, aulas e treinamentos, seminários e estágios, garantindo ao homem do 
campo maior qualidade de vida, integração na sociedade e pleno exercício da 
cidadania. Na mesma guia bancária que você recebeu para pagar a Contribuição 
Sindical Rural, já está incluída a Contribuição SENAR 2009.

A Contribuição SENAR incidente sobre o imóvel rural está prevista no 
artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.146/70, combinado com o artigo 1º do Decreto-
Lei nº 1.989/82. Não se confunde com a contribuição mensal compulsória, 
recolhida à Receita Federal do Brasil, que tem como base de cálculo o valor 
bruto da  comercialização da produção rural ou a folha de pagamento recolhida 
pelo produtor rural pessoa física – segurado especial, produtor rural pessoa 
física – contribuinte individual, produtor rural pessoa jurídica, agroindústria, 
prestador de mão-de-obra rural – pessoa jurídica, Sindicatos, Federações e 
Confederação Patronal Rural. 

     Administração do SENAR

O SENAR é administrado pela CNA e dirigido por um colegiado tripartite, 
composto por representantes do Governo Federal, pela classe trabalhadora e 
pela classe patronal rural
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      Quem Paga a Contribuição   

A contribuição SENAR é devida apenas pelos produtores que exercem  
atividades rurais em imóvel  sujeito ao Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (ITR). No entanto, face às isenções concedidas por lei, a contribuição so-
mente é lançada para os proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores, 
a qualquer título, de imóveis rurais:

a. Com  área  entre um até três módulos fiscais, que apresentem Grau de 
Utilização da Terra (GUT)  inferior a 30%;

b. Com área superior a três módulos fiscais, que apresentem Grau de 
Utilização da Terra (GUT) inferior a 80% e Grau de Eficiência na Exploração 
(GEE) inferior a 100%.     

Obs: Os valores considerados de GUT e GEE são retirados da Declaração 
do ITR do exercício.

 

      Cálculo do Pagamento 

O valor da contribuição corresponde a 21% do Valor de Referência Re-
gional (VRR), calculado para cada módulo fiscal, referente à área aproveitável 
do imóvel. 

A fórmula do cálculo é esta: 

Valor SENAR = 21 %  x  Valor de Referência Regional (VRR) x Número 
de Módulos Fiscais 

O módulo fiscal, utilizado para o cálculo da contribuição SENAR, é fixado 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), por  Município, 
com base nos critérios estabelecidos no artigo 4º do Decreto nº 84.685/80.
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Exemplo de cálculo:

Imóvel localizado no Município de Uberaba/Mg, com área de total 
de 100,0 hectares  e área  aproveitável de 80,0 hectares. 

Módulo fiscal do Município: 24,0 hectares (referente à área 
aproveitável do imóvel)

Número de módulos fiscais do imóvel = 80,0 : 24,0 =  3,33 

Valor Referência do Município = R$ 35,37Valor da contribuição SENAR 
=  (21% x  R$ 35,37) x  3,33 

Contribuição SENAR =   R$ 24,73   

      
      Tabela da Contribuição SENAR 

Valores de Referência Regionais estabelecidos conforme artigo 21 da Lei 
nº 8.178/91, atualizados pela variação da UFIR, de acordo com os artigos 1º, 
2º e 3º  da Lei nº 8.383/91.

 

  

Considerando a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor), de outubro/07 a agosto/08, a tabela foi corrigida em 6,88%. 

          24,93
10ª, 11ª, 12ª - segunda sub-região

         27,66
1ª, 2ª, 3ª, 9ª - primeira sub-região;

12ª - primeira sub-região, 20ª e 21ª

         30,10 
14ª e 17ª - segunda sub-região; 

18ª- segunda sub-região

         31,80
17ª - primeira sub-região; 

18ª - primeira sub-região e 19ª

         35,37 13ª, 15ª, 16ª e 22ª

4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª - segunda sub-região; 

Regiões e Sub-Regiões
(definidas pelo Decreto n º 75.679, de 29/04/1975)

Valores de Referência 

Regionais VRR (em R$)



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SENAR 2009

63

Regiões e Sub-Regiões
(definidas pelo Decreto n º 75.679, de 29/04/1975)

          Regiões e Sub-Regiões

1ª Região: Acre 

2ª Região: Amazonas, Rondônia e Roraima 

3ª Região: Pará, Amapá e Tocantins 

4ª Região: Maranhão 

5ª Região: Piauí 

6ª Região: Ceará 

7ª Região: Rio Grande do Norte 

8ª Região: Paraíba 

9ª Região: Pernambuco é dividido em primeira sub-região (R$ 
27,66)  e segunda sub-região (R$ 24,93) 

10ª Região: Alagoas 

11ª Região: Sergipe 

12ª Região: Bahia é dividida em primeira sub-região (R$ 27,66) e 
segunda  sub-região (R$ 24,93) 

13ª Região: Minas Gerais 

14ª Região: Espírito Santo 

15ª Região: Rio de Janeiro 

16ª Região: São Paulo 

17ª Região: Paraná é dividido em primeira sub-região (R$ 31,80) 
e segunda sub-região (R$ 30,10) 

18ª Região: Santa Catarina é dividida em primeira sub-região (R$ 
31,80) e segunda sub-região (R$ 30,10) 

19ª Região: Rio Grande do Sul 

20ª Região: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

21ª Região: Goiás 

22ª Região: Distrito Federal
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      Distribuição dos Recursos

Após a dedução de 15% para as despesas com lançamento, admi-
nistração, arrecadação e controle, os recursos arrecadados são assim 
distribuídos:

  

  

   

   

   

                            

 

SENAR Administração Regional

SENAR Administração Central

Recursos de Aplicação Direta

Percentual Bruto – % Percentual líquido – %

80,00

10,00

Órgãos

Administração ––––

8,00

2,00

100,00

68,00

8,50

15,00

6,80

1,70

100,00

CNA

Total
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