
Grupo Técnico de Armazenagem

• 52ª Reunião da CTLOG.

• Deliberou-se pela retomada das discussões de proposta de política 

pública para o setor de armazenamento, a ser submetido para 

apreciação do MAPA.

• Entidades envolvidas: Acebra, Abcao, Abiove, Abrapós, Aprosoja, 

CNA,CNI Conab e MAPA
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Política Nacional de Armazenagem

Grupo de Técnico de Armazenagem: 

• Proposta de Política Nacional de Armazenamento?? 

ou

• Solicitar ao MAPA que implemente efetivamente todos os pontos 

previstos na Lei de Armazenagem?? 
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Legislação de Armazenagem

Lei n.º 9.973, de 29/05/2000 - dispõe sobre o sistema de

armazenagem dos produtos agropecuários.

Decreto n.º 3.855, de 03/07/2001: regulamenta a lei nº 9.973/2000, que

dispões sobre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários,

e dá outras providências.

“Constitui atividade de armazenagem, sujeita ao disposto na Lei n.º 9.973,

de 29 de maio de 2.000, o exercício da guarda e conservação de produtos

agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor

econômico, próprios ou de terceiros, por pessoas jurídicas de direito

público ou privado, em estruturas apropriadas para esse fim”.
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Legislação de Armazenagem

Pontos relevantes:

• Modernizar o Sistema Nacional de Armazenamento no Brasil

• Mais eficiente, profissional e detentor de maior credibilidade

• Cumprir o papel estratégico que possui na cadeia produtiva

• Sinaliza para a busca da uniformização de procedimentos

• Atividades transparentes e regulamentadas

• Fortalecimento da credibilidade

• Atendimento dos interesses coletivos

• Transfere para o MAPA responsabilidade pela regulamentação do setor de

armazenamento.
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Legislação de Armazenagem

A legislação de armazenagem estabelece: 

• Transfere a responsabilidade pela verificação dos estoques agropecuários, seus

derivados, subprodutos e resíduos depositados para o MAPA

• Criação do Sistema Nacional de Certificação de Unidades Armazenadoras.

• Obrigatoriedade de o depositário repassar ao MAPA, regularmente, as

informações sobre as UAs (SICARM) e os estoques agropecuários armazenados.

• Autoriza a emissão de títulos lastreados por produtos depositados: CDA/WA
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Legislação de Armazenagem

A legislação de armazenagem estabelece: 

• Rotina para avaliação das denúncias e das irregularidades cometidas

• Liberdade para o armazenador comercializar mercadorias próprias ou de

terceiros

• Obrigatoriedade de o armazenador oferecer garantias aos depositantes pelas

mercadorias armazenadas.

• Estabelecimento de um contrato de depósito para regular a prestação dos

serviços com garantia integral dos estoques.
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Legislação de Armazenagem

A legislação de armazenagem estabelece: 

• Responsabilidade solidária e integral do(s) titular (es) da empresa armazenadora

com o fiel depositário pelas mercadorias recebidas para depósito; o incentivo à

resolução de pendências por meio da arbitragem.
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Legislação de Armazenagem

Sistema Nacional de Certificação de Unidades Armazenadoras:

• Aspectos técnicos: são exigidos os equipamentos indispensáveis para a guarda 

e conservação do produto

• Aspectos relativos à documentação: é exigida a documentação que comprova, 

dentre outras operações, o manejo adotado pelo armazenador durante o período 

de estocagem

• Capacitação da mão de obra: o armazenador deve possuir mão de obra na 

quantidade necessária para o funcionamento da estrutura e deverá  comprovar a 

existência de programa de treinamento para os empregados
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Legislação de Armazenagem

Sistema Nacional de Certificação de Unidades Armazenadoras:

Documento MAPA Prazo Vigência SNCUA

Instrução Normativa nº 52, 10/10/2008 31/12/2009

Instrução Normativa nº 03, 08/01/2010 Escalonado em quatro etapas:

período entre 31/12/2010 a

31/12/2013

Instrução Normativa nº 41, 14/12/2010 Escalonado em seis etapas:

período entre 31/12/2012 a

31/12/2017

Instrução Normativa nº 24, 11/09/2013 Escalonado em seis etapas:

período entre 31/12/2014 a

31/12/2018

Instrução Normativa nº 22, 14/07/2017 Escalonado em seis etapas:

período entre 31/01/2014 a

31/12/2020

GT 

CTLOG



Recomendações do GT

• Atualizar o Cadastro de Unidades Armazenadoras, de responsabilidade da 

Conab.

• Estabelecer a obrigatoriedade de os agentes financeiros informarem a Conab 

sobre a liberação de recursos públicos para a construção/manutenção de 

estruturas armazenadoras.

• Regulamentar as coletas das informações sobre estoques, próprios e de 

terceiros, mantidos sob a guarda dos armazenadores, incluindo seu recebimento, 

processamento, arquivamento e divulgação.
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• Regulamentar as atividades que envolvem a vistoria dos estoques, a avaliação 

das condições de armazenagem e a inspeção da documentação dos 

armazenadores.

• Estabelecer critérios para análise e avaliação das atividades de vistoria dos 

estoques, das condições de armazenamento e da respectiva documentação.
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• Estabelecer procedimentos de fiscalização e de penalidades para 

àquelas empresas armazenadoras que deixaram de observar as 

determinações estabelecidas na legislação, quando do comércio de 

produtos similares aos recebidos em depósito, sem a autorização prévia.

• Consolidar o Sistema Nacional de Certificação de Unidades 

Armazenadoras, sem novas dilatações de prazos, possibilitando sua 

efetiva operacionalização. 
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• Iniciativas na Câmara dos Deputados:
• Projeto de Lei nº 9.999/2018

• Projeto de Decreto Legislativo nº 911/2018

• Requerimento nº  /2018

• Registros fotográficos da situação verificada durante vistoria 

realizada pela Conab em unidades armazenadoras 

detentoras de estoques públicos:
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Importância da Certificação
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Daí a importância 

do Sistema de 

Certificação de 

Unidades 

Armazenadoras... 
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