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PROPOSTA DE AÇÃO 
 
 
Assunto: Subitem 4.2 da pauta de reunião de 19/07/2016: “Incentivar a criação de um 

‘cadastro de produtores’, de natureza voluntária, para gerar base de dados para 
ampliar o estoque e a eficiência do sistema de informação sobre os produtores.” 

 
 
I - INTRODUÇÃO 
 

No nosso entendimento, para se propor um novo cadastro de produtores (na 
Conab já se trabalha com vários, inclusive dois gerenciados internamente), seria necessário 
o levantamento de todos os que os produtores são obrigados manter atualizados para 
realizar suas atividades junto ao Governo Federal. A única exceção se deu com relação à 
Inscrição Estadual, já que esta é de fundamental importância para a comercialização da 
produção agropecuária.  

 
Neste sentido, foram pesquisados os cadastros existentes, quer sejam positivos 

ou seja, aqueles que o produtor, e em alguns casos as empresas, devem inovar para manter 
suas informações atualizadas, e também os negativos, que funcionam impedindo a 
participação dos agentes do agronegócio em operações que envolvem os recursos públicos. 

 
É importante esclarecer que, a abrangência não foi tão ampla quanto se queria, 

mesmo com todas as facilidades da internet. Há de se dizer que, praticamente todos os 
cadastros podem ser atualizados e consultados por essa mídia. 

 
Como resultado da pesquisa, têm-se os dados mostrados abaixo, de forma 

bem sintética: 
 
 
II – CADASTROS IDENTIFICADOS 
 
  Para facilitar a assimilação dos cadastros, estes foram divididos em três 
categorias: cadastro de pessoa física e jurídica, de propriedade rural, de meio ambiente e de 
operações. Segue, portanto, uma breve descrição de cada um. 
 
 
2.1 – Cadastro de pessoa física e jurídica 
 
2.1.1 - CPF – Cadastro de Pessoas Físicas 
a) Gestor: RFB – Receita Federal do Brasil 



b) Finalidade: O objetivo inicial do CPF seria identificar o contribuinte junto à Receita Federal, 
para fins tributários. Contudo, o CPF é amplamente usado em organizações públicas e 
privadas, de forma geral, como chave de identificação de pessoas físicas. 

c) Obrigatório: Sim, para os residentes no Brasil que integram o polo passivo de relação 
tributária principal ou acessória; para os residentes no exterior, que tenham operações 
imobiliárias no Brasil, possuem contas bancárias, operam no mercado financeiro, 
possuem bens e direitos sujeitos a registros públicos ou cadastros específicos; maiores 
de 16 anos que são dependentes em Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda; 
por exigências de órgãos ou entidades da administração pública; ao ser registrada a 
criança no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, conforme Instrução Normativa RFB 
nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015; e, filiados como segurados obrigatórios da 
Previdência Social. 

d) Responsável: o próprio ou seu responsável, se menor de idade. 
e) Dados disponíveis: Número do CFP, nome do cadastrado, data de nascimento, sexo, 

nome da mãe, endereço do cadastrado, titulo de eleitor, número de telefone e e-mail. 
f) Cadastramento: em entidades conveniadas na RFB, de acordo com a IN RFB nº 

1.548/2015. 
g) Base Legal: Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015. 
 
2.1.2 - CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
a) Gestor: RFB – Receita Federal do Brasil 
b) Finalidade: identificar, perante a Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas passivas 

do sistema tributário nacional. 
c) Obrigatório: as entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas 

equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda, estão obrigadas a se inscrever no 
CNPJ, e a cada um de seus estabelecimentos localizados no Brasil ou no exterior, antes 
do início de suas atividades; órgãos públicos; condomínios; grupos e consórcios de 
sociedades e uma série de outras listadas nos Art. 3º a 6º da IN RFB nº 1.634/2016. 

d) Responsável: proprietário da entidade ou seu representante legal. 
e) Dados disponíveis: o nome da entidade, endereço, data de abertura, descrição da 

atividade econômica, natureza jurídica, verificação da situação cadastral na Receita 
Federal, entre outros dados que são de interesse das administrações tributárias da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

f) Cadastramento/Atualização: O CNPJ é emitido pela Receita Federal e a solicitação é feita 
on line, através do site da instituição, no aplicativo “coleta Web CNPJ”, disponível em 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-
pessoas-juridicas-cnpj/coleta-online-programa-gerador-de-documentos-do-cnpj-cnpj-
versao-web 

8 - Base Legal: Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016 
 
 
2.2 - Cadastros de propriedade rural 
 
2.2.1- SNCR – Sistema Nacional de Cadastro Rural 
a) Gestor: Incra – Instituto Nacional de Colonização Agrícola 
b) Finalidade: Cadastrar os imóveis rurais existentes no Brasil, gerando o CCIR – Certificado 

de Cadastro de Imóvel Rural. 
c) Obrigatório: Sim, o CCIR é documento emitido pelo Incra, que constitui prova do cadastro 

do imóvel rural e é indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou 



prometer em venda o imóvel rural e para homologação de partilha amigável ou judicial 
(sucessão causa mortis), de acordo com os parágrafos 1.º e 2.º, do artigo 22, da Lei n.º 
4.947, de 6 de abril de 1966, modificado pelo artigo 1.º da Lei n.º 10.267, de 28 de agosto 
de 2001. 

d) Responsável: proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título das 
parcelas que compõem o imóvel rural, de acordo com a Lei nº 4.947, de 06 de abril de 
1966. 

e) Dados disponíveis: do imóvel rural: código do imóvel rural, denominação, NIRF, área total, 
endereço de localização, situação cadastral, dados do registro em cartório, quantidade de 
residentes, destinação e uso do imóvel, áreas de proteção ambiental, etc. podendo ser 
registradas, também, as informações georreferenciadas dos limites do imóvel por meio do 
Sigef – Sistema de Gestão Fundiária, disponibilizado pelo Incra no endereço 
https://sigef.incra.gov.br/; do titular: nome, CPF ou CNPJ, telefone, endereço de 
correspondência, endereço do CPF ou CNPJ, se aplicável (nome e CPF do inventariante, 
nome e CPF do representante legal, nome, CPF ou CNPJ e participação percentual dos 
condôminos); e, das condição de imunidade tributária. 

f) Cadastramento/atualização: por meio de acessos aos sistemas disponibilizados pelo Incra: 
https://sncr.serpro.gov.br/sncr-web/public/pages/security/login.jsf?windowId=e7e e 
https://sigef.incra.gov.br.  

g) Base Legal: Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972. 
h) Informações adicionais: A DCR - Declaração para Cadastro Rural eletrônica é o 

documento necessário para atualização dos dados dos imóveis rurais cadastrados no 
Incra. O serviço é acessado somente por quem possui imóvel cadastrado no Sistema 
Nacional de Cadastro Rural – SNCR. Em caso de inclusão de imóvel rural, o titular deverá 
dirigir-se ao Incra, à UMC - Unidade Municipal de Cadastramento ou à Sala da Cidadania 
no seu município, para efetuar o cadastramento no sistema. 

 
2.2.2 - CAFIR – Cadastro de Imóveis Rurais 
a) Gestor: RFB - Receita Federal do Brasil 
b) Finalidade: Cadastrar os contribuintes do ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural. 
c) Obrigatório: Sim, todos os imóveis rurais, mesmo que tenham isenção do Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural – ITR. 
d) Responsável: proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título das 

parcelas que compõem o imóvel rural. 
e) Dados disponíveis: do imóvel rural: NIRF – Número do Imóvel na Receita Federal, nome, 

área total, endereço de localização, situação cadastral e código do imóvel rural no SNCR 
- Sistema Nacional de Cadastro Rural do Incra; do titular: nome, CPF ou CNPJ, telefone, 
endereço de correspondência, endereço do CPF ou CNPJ, se aplicável (nome e CPF do 
inventariante, nome e CPF do representante legal, nome, CPF ou CNPJ e participação 
percentual dos condôminos); e, das condições de imunidade tributária. 

f) Cadastramento/atualização: acesso ao aplicativo Coleto WEB do Cafir, disponibilizado pela 
RFB no site: https://coletorcafir.receita.fazenda.gov.br/coletor/index.jsf ou por meio do 
preenchimento do formulário do Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.467, de 
22/05/2014. Se usar o Sistema, gera o Decir – Documento de Entrada de Dados 
Cadastrais do Imóvel Rural, que deverá ser assinado e entregue na RFB acompanhado 
de vários outros documentos (Art. 11 da IN RFB nº 1.467/2014). 

g) Base Legal: Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e Instrução Normativa RFB nº 
1.467, de 22 de maio de 2014. 



h) Informações adicionais: A DITR - Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural deve ser entregue anualmente por toda pessoa física ou jurídica que seja 
proprietária, titular do domínio útil (enfiteuta ou foreira) ou possuidora a qualquer título, 
inclusive a usufrutuária, de imóvel rural. O Imposto Territorial Rural - ITR incide sobre os 
imóveis localizados fora das áreas urbanas dos municípios. 

 
2.2.3 - CNIR – Cadastro Nacional de Imóvel Rural 
a) Gestores: RFB - Receita Federal do Brasil e Incra – Instituto Nacional de Colonização 

Agrícola. 
b) Finalidade: integrar o SNCR – Sistema Nacional de Cadastro Rural e o CAFIR – Cadastro 

de Imóveis Rurais. 
c) Obrigatório: Sim, para efetuar a integração das bases é necessário vincular o Código do 

Imóvel rural no SNCR/Incra ao correspondente Número do Imóvel na Receita Federal 
(Nirf). Esse procedimento será realizado por meio de informação prestada pelo cidadão 
na DCR, sendo que o prazo para imóveis com até 50 ha, encerra-se em 31 de dezembro 
de 2016. 

d) Responsável: proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título das 
parcelas que compõem o imóvel rural, de acordo com a Lei nº 4.947, de 06 de abril de 
1966. 

e) Dados disponíveis: todos que estão no SNCR e no CAFIR, com a possibilidade de gerar 
informações temáticas.  

f) Cadastramento/atualização: por meio de acessos aos sistemas disponibilizados pelo Incra: 
https://sncr.serpro.gov.br/sncr-web/public/pages/security/login.jsf?windowId=e7e e 
https://sigef.incra.gov.br.  

g) Base Legal: Lei nº 10.267, de 28 de Agosto de 2001 e Decreto nº 4.449, de 30 de outubro 
de 2002. 

h) Informações adicionais: Desde agosto de 2015, o Incra e a Receita Federal iniciaram a 
integração entre o SNCR e o Cadastro de Imóveis Rurais - Cafir. 
Essa integração é o primeiro passo para a criação do Cadastro Nacional de Imóveis 
Rurais – CNIR que será gerenciado conjuntamente pelos dois órgãos. O CNIR será uma 
base comum de informações produzida e compartilhada pelas diversas instituições 
públicas federais e estaduais produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural 
brasileiro. Para efetuar a integração das bases é necessário vincular o Código do Imóvel 
rural no SNCR/Incra ao correspondente Número do Imóvel na Receita Federal (Nirf). 
Esse procedimento será realizado por meio de informação prestada pelo cidadão na 
DCR. O Portal Cadastro Rural, produto da parceria Incra e Receita Federal foi criado para 
dar suporte ao CNIR, com informações, orientações e ferramentas relacionadas à 
concretização dos objetivos do Cadastro. O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR 
terá uma base comum de informações gerenciada conjuntamente pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária - Incra e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas federais e estaduais 
produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural brasileiro. 

 
 
2.3 - Cadastros ambientais rurais 
 
2.3.1 - ADA – Ato Declaratório Ambiental 
a) Gestor: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 



b) Finalidade: Permitir que o contribuinte do ITR – Imposto Territorial Rural obtenha isenção 
do imposto nas áreas de APP – Áreas de Preservação Permanente. 

c) Obrigatório: Não, o proprietário rural deverá declarar o ADA apenas quando lançar no 
DIAT - Documento de Informação e Apuração do ITR às Áreas de Preservação 
Permanente (APP), além delas, as áreas de Reserva Legal, Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN), de Servidão Ambiental – estas devidamente averbadas –, de 
Declarado Interesse Ecológico, áreas cobertas por Floresta Nativa e áreas Alagadas para 
fins de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas. 

d) Responsável: o responsável pelo preenchimento da DITR – Declaração do Imposto 
Territorial Rural. 

e) Dados disponíveis: dados do imóvel, qualificação do declarante e detalhamento do uso da 
área (áreas de interesse ambiental não tributáveis, áreas de benfeitorias, áreas utilizadas 
na atividade rural e áreas não utilizadas na atividade rural). 

f) Cadastramento: https://servicos.ibama.gov.br/index.php/recibos-e-certidoes/ato-
declaratorio-ambiental-ada. 

g) Base Legal: Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, Artigo 17-O, § 1º. A utilização do ADA 
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória (Redação dada pela Lei nº 
10.165, de 2000, artigo 1º). Decreto nº 4.382 – Casa Civil/SRF – Artigo 10, § 3º – de 19 
de setembro de 2002. Instrução Normativa Ibama nº 5, de 25 de março de 2009. 

 
2.3.2 - CAR – Cadastro Ambiental Rural 
a) Gestor: MMA – Ministério do Meio Ambiente 
b) Finalidade: integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de 

Preservação Permanente - APP das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos 
remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas 
das propriedades e posses rurais do país e constitui em base de dados estratégica para o 
controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de 
vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico dos 
imóveis rurais. 

c) Obrigatório: Sim, para todos os imóveis rurais. 
d) Responsável: proprietário rural ou seu representante legal. 
e) Dados disponíveis: identificação do proprietário do imóvel e todos os dados referentes à 

área da propriedade, com os seus diferentes usos, tudo georreferenciado, sendo que os 
dados de informações públicas estão discriminadas no Art. 12 da Instrução Normativa nº 
2/MMA, de 06 de maio de 2014. 

f) Cadastramento/Atualização: acessando o sistema CAR disponibilizado no site 
http://www.car.gov.br/#/baixar onde se escolhe a Unidade da Federação para ter acesso 
aos mapas. Se o proprietário não tiver acesso à internet, pode fazer o cadastramento com 
apoio dos órgãos ambientais estaduais ou municipais. 

g) Base Legal: Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa, art. 29, com a redação dada pelas Leis nºs 12.727/2012, art. 1º, e 
13.295, de 14 de junho de 2016, art. 4º, regulamentadas pelo Decreto nº 7.830, de 17 de 
outubro de 2012 e Instruções Normativas nºs 2/MMA, de 06 de maio de 2014 e 3/MMA, 
de 18 de dezembro de 2014. 

H) Informações adicionais: no ITR de 2016 já consta a exigência de que a propriedade 
deverá estar registrada no CAR, no entanto, continua a exigência da apresentação do 
ADA. 

 
 



2.4 – Cadastros para operações comerciais 
 
2.4.1 - IE – Inscrição Estadual 
a) Gestor: Secretarias de Fazenda dos Estados 
b) Finalidade: para fins de controle dos contribuintes do ICMS – Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços. 
c) Obrigatório: Sim, para todas as empresas com atividades de comércio, indústria e 

transportes intermunicipais, interestaduais e internacionais. 
d) Responsável: proprietário do empreendimento ou representante legal. 
e) Dados disponíveis: Dados da empresa (endereço e finalidade) e do proprietário ou 

responsável legal. 
f) Cadastramento/Atualização: nas secretarias de fazenda dos estados. 
g) Base Legal: regulamento tributário de cada estado. 
h) Informações adicionais: as normas e exigências para esse cadastro e a formatação dos 

códigos são totalmente dispares, de modo que é impossível comparar uma Unidade da 
Federação com outra, no tangente a esse cadastro. 

 
2.4.2 - SICAN – Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, Público do PAA, 
Cooperativas de Produção e demais Agentes 
a) Gestor: Conab – Companhia Nacional de Abastecimento 
b) Finalidade: cadastrar e gerir os dados de todos os agentes que operam com a Companhia, 

utilizando ou prestando serviços. 
c) Obrigatório: Sim, para todos os que utilizam ou prestam serviços para a Companhia. 
d) Responsável: o prestador ou usuário dos serviços, ou seus representantes legais. 
e) Dados disponíveis: nome, endereço, RG e CPF/CNPJ do cadastrado, especificação da 

unidade de exploração, sendo, no caso de áreas rurais, com identificação das áreas de 
cada produto com georreferenciamento. 

f) Cadastramento/Atualização: no site da Conab https://sistemas.conab.gov.br/sicanweb/ 
g) Base Legal: Regulamentos das operações executadas pela Empresa. 
h) Informações adicionais: esse cadastro é divido por atividades, ou seja, tem de produtores, 

armazenadores, transportadores, etc. e, para cada um, o cadastro levanta dados 
específicos. Assim, no de produtores tem-se a distribuição de cada uma das culturas, 
com georreferênciamento para cada uma. Isso é extremamente necessário para as 
etapas de fiscalização ou de definição de limites nas operações. 

 
2.4.3 - Sicaf – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
a) Gestores: órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais – SISG 

(Decretos nº 1.094, de 23 de março de 1994 e nº 4.485, de 25 de novembro de 2002). 
b) Finalidade: concentrar em uma única base de dados todas as informações sobre a 

regularidade jurídico-financeira do fornecedor. 
c) Obrigatório: Sim, para todos os interessados em fornecer bens e serviços ao Governo 

Federal, quaisquer que sejam as modalidades de compras. 
d) Responsável: o próprio fornecedor ou seu representante legal. 
e) Dados disponíveis: nome, endereço, documentos e todas certidões do fornecedor. 
f) Cadastramento/Atualização: realizado sem ônus, em qualquer UASG - Unidade 

Cadastradora localizada nas diversas Unidades da Federação. 
g) Base Legal: Decretos nº 1.094, de 23 de março de 1994 e nº 4.485, de 25 de novembro de 

2002. 
 



2.4.4 - SICASQ – Sistema de Cadastro dos Agentes da Cadeia Produtiva dos Vegetais, 
seus Produtos, Subprodutos e Derivados para Certificação da Segurança e Qualidade 
a) Gestor: Mapa - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  
b) Finalidade: conhecer, identificar, discriminar, orientar e controlar o funcionamento dos 

agentes envolvidos na cadeia produtiva, visando garantir a inocuidade e qualidade dos 
produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal. 

c) Obrigatório: Sim, para todos os interessados operar com os produtos relacionados no 
subitem 3.1 da Instrução Normativa SDA nº 66, de 11 de setembro de 2003. 

d) Responsável: o próprio interessado ou seu representante legal. 
e) Dados disponíveis: nome, endereço, documentos e todas certidões citadas no item 5t, da 

IN SDA nº 66/2003. 
f) Cadastramento/Atualização: realizado pela Secretaria de Defesa Agropecuária, mediante 

solicitação. 
g) Base Legal: Lei nº 9.712, de 20 de novembro de 1998, Decreto nº 4.629, de 21 de março 

de 2003 e Instrução Normativa Mapa nº 10, de 31 de julho de 2003 e Instrução Normativa 
SDA nº 66, de 11 de setembro de 2003. 

 
2.5 – Cadastros para negativados 
 
2.5.1 - Cadin – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público 
Federal 
a) Gestores: Cabe à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza 

normativa acerca do Cadin e ao Banco Central, administrar e disponibilizar, por meio do 
Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen), as informações que compõem o 
banco de dados. 

b) Finalidade: contém os nomes de pessoas físicas e jurídicas responsáveis por obrigações 
pecuniárias vencidas e não pagas para com órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, direta e indireta; com a inscrição do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) 
suspensa ou cancelada; e, declaradas inaptas perante o Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ. 

c) Obrigatório: Sim, são realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, direta e indireta, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade. 

d) Responsável: órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta. 
e) Dados disponíveis: CFP ou CNPJ, nome do devedor e sua situação. 
f) Cadastramento/Atualização: acessando o site http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/SISBACEN 
g) Base Legal: Lei 10.522 de 19/7/2002, art. 3º, parágrafo único 
 
2.5.2 - Cadastro de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa 

da União 
a) Gestor: RFB – Receita Federal do Brasil 
b) Finalidade: prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional para quaisquer fins, 

efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas 
nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por 
lei, a terceiros. 



c) Obrigatório: Sim, sempre que existirem débitos, dados cadastrais, apresentação de 
declaração e divida ativa da União. 

d) Responsável: RFB – Receita Federal do Brasil e PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional. 

e) Dados disponíveis: dados do devedor com a Fazenda Nacional. 
f) Cadastramento/Atualização: pelos órgãos responsáveis. 
g) Base Legal: Decreto nº 8.302, de 04 de setembro de 2014, Portaria MF nº 358, de 5 de 

setembro de 2014 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02 de outubro de 2014. 
 
 
III – O ESTADO DA ARTE 
 
  Sabe-se que o presente levantamento dos cadastros que envolvem os 
produtores rurais, além de ficar restrito àqueles que atendem as operações comerciais, não 
conseguiu ser tão abrangente quanto deveria. Contudo, constatou-se que existem vários 
esforços no sentido de obter dados dos agentes, uma vez que cada entidade busca suprir 
suas necessidades de forma particularizada. Considerando os vários cadastros resulta em 
um grande esforço como forma de subir todas as informações por parte de quem deve se 
cadastrar. Existem vários casos em que um mesmo dado é repassado para vários cadastros 
e, como não há sincronismo entre eles, geram informações inconsistentes, ficando o Poder 
Público e as entidades privadas carentes de elementos para a tomada de decisão. Com isso, 
tem-se o pior dos mundos: o produtor duplicando esforços para atender as exigências legais 
e o Governo Federal e as entidades privadas, com tantos cadastros, que , infelizmente, 
atendem, apenas, de forma limitada. 
 
  Claro que tal percepção não é de agora. Pode-se usar como exemplo a Lei nº 
10.267, de 28 de agosto de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 4.449, de 30 de outubro de 
2002, em que busca integrar os dados e informações de dois importantes cadastros de 
propriedades rurais: o SNCR – Sistema Nacional de Cadastro Rural gerido pelo Incra e o 
CAFIR – Cadastro de Imóveis Rurais de responsabilidade da RFB. Com a integração desses 
dois cadastros, todo imóvel passará a ter apenas um código de identificação e todas as 
informações estarão em uma base única e deverão ser iguais. 
 

De fato, segundo nos posicionou, em palestra, o especialista da RFB que está 
liderando o projeto, o novo cadastro que denominará de CNIR – Cadastro Nacional de Imóvel 
Rural, descrito no subitem 2.2.3 deste Relatório, pretende-se, tanto atender o Incra com as 
informações fundiárias, quanto à RFB com as informações fiscais, no entanto, mais ainda 
gerar outras informações “temáticas”, tais como as ambientais para o MMA, as de produção 
para o Mapa, e outras mais que poderão ser obtidas através dos dados do cadastro. 

 
Em se tratando do cadastro de fornecedores, no tocante às qualificações 

jurídico-financeiras o SICAF, descrito no subitem 2.4.3, atende bem, pois, traz a indicação de 
todas as certidões que são necessárias para sinalizar que o fornecedor está regular. O seu 
grande inconveniente é a  exigência de uma gama imensa de certidões e, por terem datas de 
vencimento relativamente curtas, trazem alguma dificuldade para o fornecedor mantê-lo 
atualizado. Talvez fosse interessante trabalhar algum processo de desburocratização ou 
integração de sistemas com a automatização das informações para tornar suas atualizações 
com mais operacionalidade, mas certamente não está no escopo dessa Câmara Temática. 

 



A Conab também foi em busca de meios para suprir suas necessidades de 
cadastro. Com relação aos fornecedores, por força de lei, utiliza o SICAF e para os 
negativados o CADIN, descrito no subitem 2.5.1.  Entretanto, como cadastro de seus 
agentes, havia uma grande lacuna, de modo que em 2013 iniciou o desenvolvimento do 
SICAN, descrito no subitem 2.4.2, que entrou em produção no início deste ano. Assim, todas 
as operações que forem desenvolvidas pela Conab, a partir de 1º de novembro de 2016, 
quando começa a entrar em vigor os preços mínimos da safra 2016/17, pretendem que esse 
cadastro passe a ser utilizado. Novamente é uma solução que visa atender a uma entidade 
específica e não a todos os usuários do Governo Federal. Por tudo que se conhece de 
cadastros não existe nenhum, até o momento, que gerem as informações operacionais que a 
Conab necessita. 

 
Quanto à inscrição estadual, para efeito de contribuintes do ICMS, sabe-se que 

há uma equipe na RFB, trabalhando o desenvolvimento de um sistema que partirá do 
número do CPF e gerará uma espécie de CNPJ para os produtores rurais pessoas físicas. O 
sistema ainda está em fase de especificação, de maneira que ainda se tem pouco a 
comentar. 

 
 

IV – CONCLUSÃO 
 
  Não resta duvida que a proposta para este trabalho é muito interessante. 
Incentivar a criação de um “cadastro de produtores”, e ainda mais, de natureza voluntária, 
para gerar base de dados para ampliar o estoque e a eficiência do sistema de informação 
sobre os produtores, é por demais interessante. Contudo, tem que levar em conta alguns 
aspectos muito relevantes. O principal diz respeito ao motivador para esse cadastramento.  
 
  Sabe-se que o produtor rural, e qualquer outro ente social, só se cadastra por 
dois motivos: 
 

a) por imposição legal, sendo os seguintes que compõe a listagem do Item II: CPF, 
CNPJ, SNCR, CAFIR, CNIR, ADA, CAR, IE, CADIN e Divida Ativa da União. 

b) por interesse específico, sendo os listados: SICAN, SICAF e SICASQ. 
 
Desta feita, não se conseguiu identificar motivação para que o produtor rural, 
voluntariamente, se inscreva em algum cadastro.  
 

Quanto aos cadastros que poderiam gerar informações operacionais, ou são 
inexistentes ou sua atualização não é sistemática, não permitem suprir as necessidades de 
... ”	   para	   gerar	   base	   de	   dados	   para	   ampliar	   o	   estoque	   e	   a	   eficiência	   do	   sistema	   de	   informação	   sobre	   os	  
produtores”.	  

 
Concluindo: para o presente momento, propõe-se que os sistemas em 

desenvolvimento na RFB sejam acompanhados por equipe técnica que tenha acesso aos 
detalhes dos dados que serão disponibilizados. Talvez seja possível que os dados e 
informações que estão inseridos no CNIR, permitam que o Ministério da Agricultura, bem 
como outros órgãos públicos, inclusive a Conab, e a iniciativa privada, consigam gerar 
estratégias, a partir dos dados e informações que eles produziriam, especialmente com 
relação aos dados temáticos. 


