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JURÍDICO 

AÇÕES E 
CONQUISTAS

Em 2020, o ƊǐȲȌ�ƦȲƊȺǞǶƵǞȲȌ mostrou a 
sua força�Ƶ�ƧȌȁ˛ȲǿȌɐ�ȺɐƊ�ǞǿȯȌȲɈƓȁƧǞƊ. 
Em meio à uma crise sem precedentes, 
provocada pela pandemia do novo 
coronavírus, que assolou o País  
(e o mundo) e ensejou a decretação 
de estado calamidade pública em 
território nacional, com a adoção de 
medidas extremas como isolamento/
distanciamento social e suspensão 
(parcial ou total) de inúmeras atividades 
sociais e econômicas para conter o 
avanço da doença, nossos produtores 
rurais deram um show de ȲƵȺǞǶǞƺȁƧǞƊ e 
não pararam, garantindo a continuidade 
da produção, o abastecimento de 
alimentos à população e a estabilidade 
da economia. A CNA, por sua vez, 
também não parou, mantendo-se em 
ȯȲȌȁɈǞƮƣȌ e prestando ƮǞɐɈɐȲȁȌ�ƊȯȌǞȌ�
à categoria rural no enfrentamento 
ƊȌȺ�ȺƵɐȺ�ƮƵȺƊ˛ȌȺ�ƮǞƋȲǞȌȺ�Ƶة�ȯȌȲ�ǿƵǞȌ�ƮƵ�
sua �ȺȺƵȺȺȌȲǞƊ�hɐȲǠƮǞƧƊ, permaneceu 
atuando e intervindo em prol da defesa 
dos ǞȁɈƵȲƵȺȺƵȺ, ȯǶƵǞɈȌȺ�Ƶ�ƮǞȲƵǞɈȌȺ�ƮȌ�
setor junto ao Executivo, ao Legislativo e 
ao Judiciário, destacando-se:
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APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL AO BIOMA 
MATA ATLÂNTICA

A CNA pleiteou sua habilitação, como assistente da União e do 
Ministro do Meio Ambiente, nos autos da Ação Popular  
nº 1024582-66.2020.4.01.3400 e da Ação Civil Pública nº 1026950-
48.2020.4.01.3400, defendendo a validade técnico-jurídica do 
Despacho nº 4.410/2020/MMA que, a partir do julgamento da 
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 42 pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), (re)estabeleceu a aplicação das 
disposições contidas Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal – ao 
ƦǞȌǿƊ�wƊɈƊ��ɈǶƓȁɈǞƧƊخ�!Ȍǿ�Ɗ�ȯȌȺɈƵȲǞȌȲ�ȲƵɨȌǐƊƪƣȌ�ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨƊ�
do Despacho nº 4.410/2020/MMA, a CNA pleiteou, então, sua 
habilitação como amicus curiae nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 6446, proposta pelo Presidente 
da República, pugnando pela declaração de nulidade parcial, 
sem redução de texto, do conjunto normativo formado pelos 
arts. 61-A e 61-B da Lei nº 12.651/2012 e arts. 2º, parágrafo único, 
ׅѥ�Ƶ�ׇׁ�ƮƊ�mƵǞ�ȁѥ�ׁׁـ�׆׀׀ׂشׂׄخmƵǞ�ƮƊ�wƊɈƊ��ɈǶƓȁɈǞƧƊةف�ƮƵ�ǿȌƮȌ�Ɗ�
excluir do ordenamento jurídico interpretação inconstitucional 
dos referidos dispositivos que impeça a aplicação do regime 
ambiental de áreas consolidadas, previsto no Código Florestal, a 
todas as áreas de preservação permanente inseridas no bioma 
wƊɈƊ��ɈǶƓȁɈǞƧƊخ

ª0²�mÇ$���!�y�w��yѥ�ׅ׀ׂ׀ׂغ׀׀

A CNA defende a validade técnico-jurídica da Resolução Conama 
nº 500/2020, que revoga as Resoluções Conama  
nº 284/2001 (licenciamento de empreendimentos de irrigação), 
nº 302/2002 (ȯƊȲƓǿƵɈȲȌȺل�ƮƵ˸ȁǞƪȪƵȺ�Ƶ�ǶǞǿǞɈƵȺ�ƮƵ��ȲƵƊȺ�ƮƵ�
§ȲƵȺƵȲɨƊƪƣȌ�§ƵȲǿƊȁƵȁɈƵ�ƮƵ�ȲƵȺƵȲɨƊɈȍȲǞȌȺ�ƊȲɈǞ˸ƧǞƊǞȺ�Ƶ�Ȍ�ȲƵǐǞǿƵ�
ƮƵ�ɐȺȌ�ƮȌ�ƵȁɈȌȲȁȌٜ�Ƶ�ȁ҂ٛ�םככםُמכמ�ȯƊȲƓǿƵɈȲȌȺل�ƮƵ˸ȁǞƪȪƵȺ�
Ƶ�ǶǞǿǞɈƵȺ�ƮƵ��ȲƵƊȺ�ƮƵ�§ȲƵȺƵȲɨƊƪƣȌ�§ƵȲǿƊȁƵȁɈƵ), as quais, 
por se embasarem no antigo Código Florestal, caducaram 
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face o advento da nova legislação (Lei nº 12.651/2012 – Novo 
Código Florestal). Em razão disso, a entidade pleiteou sua 
admissão, como amicus curiae, nos autos das Arguições de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (APDF’s)  
nºs 747, 748 e 749, propostas pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT), pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e pela Rede 
Sustentabilidade, respectivamente, que buscam a declaração de 
inconstitucionalidade de referido normativo.

PULVERIZAÇÃO AÉREA DE DEFENSIVOS 
QUÍMICOS 

A CNA habilitou-se como amicus curiae nos autos da Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 
529, defendendo o uso da pulverização aérea de defensivos 
químicos na agricultura. Com a extinção da ADPF nº 529 (ante a 
declaração de ilegitimidade ativa do autor, Sindicato Nacional 
das Empresas de Aviação Agrícola – Sindag), a CNA propôs a 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
nº 667, em que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade 
de leis estaduais e municipais que proíbem ou restringem a 
pulverização aérea de defensivos agrícolas. Tanto a Advocacia-
Geral da União (AGU), quanto a Procuradoria-Geral da República 
(PGR), já se manifestaram pela procedência do pedido.

Cabe lembrar que a CNA também propôs junto ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), em 2019, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 6137, apontando a absoluta 
inconstitucionalidade da Lei nº 16.820/2019, do Estado do Ceará, 
que proíbe a pulverização aérea de defensivos químicos  na 
agricultura. Referida ADI também já conta com pareceres 
favoráveis da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-
Geral da República (PGR).
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REGISTRO DE DEFENSIVOS QUÍMICOS

A CNA foi admitida, como amicus curiae, nos autos da Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)  
nº 599, onde defende a constitucionalidade da concessão, pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
de registro a diversos defensivos agrícolas, autorizando a 
comercialização desses produtos no País.

DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS

A CNA foi admitida, como amicus curiae, nos autos do 
Recurso Extraordinário (RE) nº 1.017.365 (com repercussão geral 
ȲƵƧȌȁǘƵƧǞƮƊف�Ƶ�ǯƋ�ƊȯȲƵȺƵȁɈȌɐ�ȺɐȺɈƵȁɈƊƪƣȌ�ȌȲƊǶة�ȺƵǐɐǞȁƮȌ�˛ȲǿƵ�
ȁƊ�ƮƵǏƵȺƊ�ƮƊ�ǿƊȁɐɈƵȁƪƣȌ�ƮȌ�0ȺɈƊɈɐɈȌ�!ȌȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶ�ƮȌ�ZȁƮǞȌ�
ɈƊǶ�ƧȌǿȌ�˛ɮƊƮȌ�ȁȌ�ǯɐǶǐƊǿƵȁɈȌ�ƮƊ�§0À�ȁѥة׃خ׃��ȯǶƵǞɈƵƊȁƮȌ�ȺƵǯƊǿ�
ƧȌȁ˛ȲǿƊƮƊȺ�ƊȺ�ȯȲƵǿǞȺȺƊȺ�Ƶ�ƦƊǶǞɹƊȺ�ƮƵ˛ȁǞƮƊȺ�ȯƵǶȌ�²ɐȯȲƵǿȌ�
Tribunal Federal (STF) – notadamente em relação ao critério 
ƧȌȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶ�ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ƮƵ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƪƣȌ�Ƶ�ȲƵƧȌȁǘƵƧǞǿƵȁɈȌ�ƮƵ�
terra indígena –  e restituída a efetividade ao Parecer nº 001/2017/
GAB/CGU/AGU que adota, em formato vinculativo aos órgãos 
integrantes da Administração Pública Federal, as mesmas 
ƧȌȁƧǶɐȺȪƵȺ�Ƶ�ǏɐȁƮƊǿƵȁɈȌȺ�ƮƵƧǞȺȍȲǞȌȺ�ȌɐɈȲȌȲƊ�˛ɮƊƮȌȺ�ȯƵǶȌ�²ÀIخ

JUROS COMPENSATÓRIOS NA INDENIZAÇÃO 
POR DESAPROPRIAÇÃO

A CNA foi admitida como “interessada” e realizou sustentação 
ȌȲƊǶ�ȁȌȺ�ƊɐɈȌȺ�ƮƊ�§0À�ׁׂةׄׄ׃�Ƶǿ�ɈȲƓǿǞɈƵ�ȁȌ�²ɐȯƵȲǞȌȲ�ÀȲǞƦɐȁƊǶ�
ƮƵ�hɐȺɈǞƪƊ²ـ�Àhةف�ȱɐƵ�ȯȲȌȯȪƵ�Ɗ�ȲƵɨǞȺƣȌ�ƮƵ�ɈƵȺƵȺ�˛ȲǿƊƮƊȺ�Ƶǿ�
recursos repetitivos e de verbetes de súmulas, todas relacionadas 
ao percentual de juros compensatórios devidos em caso de 
desapropriação. O julgamento foi realizado em 28/10/2020, tendo 
o STJ se manifestado no sentido de que (i) a partir de 05/05/2000, 
somente se veda a incidência dos juros compensatórios às 
propriedades com índice de produtividade zero e (ii) tais juros 
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compensatórios observarão o percentual vigente no momento 
de sua incidência. O STJ não adentrou no tema da vigência 
da liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 
05/09/2001, por ocasião do julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 2332.

Insta mencionar que a CNA, em 2019, protocolou pedido de 
admissão como amicus curiae na supracitada Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 2332 e, concomitantemente, 
opôs embargos de declaração à decisão proferida em referidos 
autos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reduziu os juros 
compensatórios para 6% ao ano. A CNA defende a aplicação de 
juros compensatórios de 12% ao ano na indenização devida a 
produtores rurais expropriados e a sua não-incidência somente 
às propriedades que apresentem, simultaneamente, GUT (grau 
ƮƵ�ɐɈǞǶǞɹƊƪƣȌ�ƮƊ�ɈƵȲȲƊف�Ƶ�J00ـ�ǐȲƊɐ�ƮƵ�Ƶ˛ƧǞƺȁƧǞƊ�ȁƊ�ƵɮȯǶȌȲƊƪƣȌ�
da terra) iguais a zero. Também pleiteia que, caso mantida a 
mudança de entendimento do STF, os efeitos da decisão sejam 
modulados de forma a não atingir produtores já indenizados, 
mediante sua aplicação prospectiva, isto é, a partir da publicação 
do resultado do julgamento.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO PRODUTOR RURAL 

A CNA tem defendido que a recuperação judicial do produtor/
empresário rural, uma vez deferida, abrange as dívidas 
existentes à data do pedido e contraídas em virtude de sua 
atividade produtiva (independentemente da data em que foram 
ƧȌȁȺɈǞɈɐǠƮƊȺةف�ƧȌǿȌ�ƦƵǿ�ƮƵ˛ȁǞƮȌ�ȯƵǶȌ�²ɐȯƵȲǞȌȲ�ÀȲǞƦɐȁƊǶ�ƮƵ�
Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial (REsp) nº 1.800.032 
e do Recurso Especial (REsp) nº 1.834.932, ambos processos 
acompanhados pela entidade.
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Afora isso, a CNA continua participando dos debates e discussões 
ƊƧƵȲƧƊ�ƮȌ�ɈƵǿƊ�ȁȌ�ƓǿƦǞɈȌ�ƮȌ�§ȌƮƵȲ�mƵǐǞȺǶƊɈǞɨȌ�Ƶ�ƮȌ�§ȌƮƵȲ�
Executivo, a exemplo do acompanhamento e formulação de 
proposta ao Projeto de Lei (PL) nº 6.229/2005 (autuado sob o 
nº 4458/2020 no Senado Federal), buscando garantir ao setor 
ȯȲȌƮɐɈǞɨȌ�ȲɐȲƊǶ�ɐǿ�ȯȲȌƧƵƮǞǿƵȁɈȌ�ȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊƮȌ�ƮƵ�ȲƵƧɐȯƵȲƊƪƣȌ�
econômica, sem comprometimento de seu acesso ao crédito.

REFORMA TRIBUTÁRIA

A CNA tem defendido, essencialmente, seis pontos: (i) desoneração 
ƮƊ�ƧƵȺɈƊ�ƦƋȺǞƧƊـ�سǞǞف�ȯȲȌƮɐɈȌȲ�ȲɐȲƊǶ�ƵȺɈƊƦƵǶƵƧǞƮȌ�ƧȌǿȌ�ȯƵȺȺȌƊ�
ǏǠȺǞƧƊ�ȁƣȌ�ƮƵɨƵ�ȺƵ�ɈȌȲȁƊȲ�ƧȌȁɈȲǞƦɐǞȁɈƵ�ƮǞȲƵɈȌ�ƮȌ�X ²ـ�سǞǞǞف�ƧȲƶƮǞɈȌ�
ȯȲƵȺɐǿǞƮȌ�ȁƊȺ�ȌȯƵȲƊƪȪƵȺ�ȌȲǞɐȁƮƊȺ�ƮƵ�ȯȲȌƮɐɈȌȲ�ȲɐȲƊǶ�ȯƵȺȺȌƊ�ǏǠȺǞƧƊس�
(iv) ressarcimento e compensação dos créditos tributários, inclusive 
ȌȺ�ƊɈɐƊǞȺـ�سɨف�ƊǶǠȱɐȌɈƊ�ɹƵȲȌ�ȯƊȲƊ�ǞȁȺɐǿȌȺ�ƊǐȲȌȯƵƧɐƋȲǞȌȺس�Ƶـ�ɨǞف�
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo.

Com base nisso, tem atuado em conjunto com as demais 
entidades que integram o Instituto Pensar Agropecuário (IPA). 
Inclusive, elaborou-se naquele fórum um conjunto de propostas 
que foram encaminhadas ao Legislativo como contribuição à 
construção do texto da Reforma Tributária. Além disso, a CNA 
tem promovido uma série de estudos setoriais e pontuais, 
visando obter melhores subsídios para a defesa dos interesses 
do setor, com soluções/alternativas viáveis à não-majoração dos 
custos de produção, à estabilidade dos preços dos produtos que 
compõem a cesta básica e à preservação da competitividade do 
agro nacional em relação ao mercado internacional. 
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O Convênio ICMS nº 100/1997 estabelece descontos de 30% a 
60% no ICMS para insumos agropecuários, com grande impacto 
na produção rural. Esse benefício tributário venceria no dia 
31/12/2020 e a CNA promoveu uma grande campanha voltada 
a sua renovação, inclusive com o envio de parecer jurídico às 
IƵƮƵȲƊƪȪƵȺ�ȱɐƵ�ǶǘƵ�ȺƣȌ�˛ǶǞƊƮƊȺ�ȯƊȲƊ�ƵȁɈȲƵǐƊ�ƊȌȺ�JȌɨƵȲȁƊƮȌȲƵȺ�
dos respectivos Estados que votariam a questão na reunião do 
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), realizada em 
29/10/2020. O Convênio foi prorrogado até 31/03/2021, juntamente 
com o Convênio ICMS nº 52/1991 (máquinas e equipamentos), 
sendo que a CNA está estudando iniciativas legislativas e até 
mesmo judiciais que podem ser adotadas em caso de sua 
(hipotética) não-renovação no próximo ano, o que ensejaria 
ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌ�ƊɐǿƵȁɈȌ�ƮȌȺ�ƧɐȺɈȌȺ�ƮƵ�ȯȲȌƮɐƪƣȌ�ƊǐȲȌȯƵƧɐƋȲǞƊخ

Saliente-se, ademais, que a CNA atua como amicus curiae 
e apresentou veemente sustentação oral nos autos da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5553, defendendo 
a constitucionalidade das Cláusulas 1ª e 3ª, do Convênio 
ICMS nº 100/1997, bem como dos itens previstos na Tabela 
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI, aprovada pelo Decreto n. 7.660/2011 da Presidência 
ƮƊ�ªƵȯɑƦǶǞƧƊة�ȱɐƵ�ƮǞɹƵǿ�ȲƵȺȯƵǞɈȌ�ƊȌȺ�ƦƵȁƵǏǠƧǞȌȺ�˛ȺƧƊǞȺ�
concedidos à comercialização de agroquímicos. 

EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS

Os últimos anos foram marcados por tensão na relação entre 
o produtor rural e as serventias, principalmente em virtude da 
lentidão e burocracia na prestação dos serviços de registro e 
no alto valor dos emolumentos cobrados. A CNA acompanha 
de perto esse assunto e, tendo em vista a recorrência das 
reclamações que chegam das diversas federações e sindicatos, 
trata essa questão com máxima prioridade.
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Basicamente, em matéria de registro cartorário, a Lei nº 13.986, 
de 07 de abril de 2020 (denominada “Lei do Agro”), trouxe 
uma grande contribuição (por intervenção direta da CNA) ao 
excluir a necessidade de registro dos títulos do agronegócio, 
especialmente a CPR (art. 12, §2º, da Lei nº 8.929, de 22/08/1994, 
na redação dada pelo art. 42 da Lei nº 13.986/2020).

Além disso, em virtude da necessidade de transparência de 
informações, a supracitada Lei criou regime de registro eletrônico 
das CPRs escriturais, a ser realizado por entidade autorizada pelo 
Banco Central do Brasil que funcionará como registradora ou 
ƮƵȯȌȺǞɈƋȲǞƊ�ƮƵ�ƊɈǞɨȌȺ�˛ȁƊȁƧƵǞȲȌȺ�Ȍɐ�ƮƵ�ɨƊǶȌȲƵȺ�ǿȌƦǞǶǞƋȲǞȌȺـ�ȁȌɨƊ�
redação do caput do art. 12 da Lei nº 13.986/2020).

As registradoras e depositárias autorizadas pelo Bacen também 
serão as responsáveis pela operacionalização, parcial ou 
integral, da CIR (Cédula Imobiliária Rural), do patrimônio rural 
em afetação (art. 19 e 23 da Lei nº 13.986/2020) e de títulos do 
ƊǐȲȌȁƵǐȍƧǞȌـ�ƊȲɈ׃�خѥׁۍ�ةѥس�ƊȲɈ׃�خѥٌس��ƊȲɈׄ�خѥة�XXXة�Xß�Ƶ�ßس�Ƶ�ƊȲɈسׁׅ�خ�ƊȲɈةׂׅ�خ�
ׂ�خ�ƊȲɈسѥׁۍ �ةׁׂ�خ�Ƶ�ƊȲɈسׄ׀׀ׂشׁׂش׀׃��ƮƵة׆ׇ׀خ�ƮƊ�mƵǞ�ȁѥ�ׁׁة�ٌׅ׃�خ�ƊȲɈس�Xةѥׁۍ�ׇة
§2º, da Lei nº 10.931, de 02/08/2004 com nova redação dada pelos 
arts. 43 e 44 da Lei nº 13.986/2020).

O fortalecimento dos mercados de registro, depósito e 
ƵȺƧȲǞɈɐȲƊƪƣȌ�ƮƵ�ƊɈǞɨȌȺ�˛ȁƊȁƧƵǞȲȌȺ�Ȍɐ�ƮƵ�ɨƊǶȌȲƵȺ�ǿȌƦǞǶǞƋȲǞȌȺ�
para a agricultura brasileira (assunto destacado pela Lei do 
�ǐȲȌ�Ƶ�ȱɐƵ�ƮƵɨƵȲƋ�ȯƊȺȺƊȲ�ƊǞȁƮƊ�ȯȌȲ�ȲƵǐɐǶƊǿƵȁɈƊƪƣȌ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊ�
do Bacen), é indicativo importante para formatos de registro 
que sejam mais rápidos, fáceis e baratos para os agentes da 
cadeira produtiva da agropecuária.

Mas não é só. A CNA permanece trabalhando, junto ao 
mƵǐǞȺǶƊɈǞɨȌة�ȯƊȲƊ�Ɗ�ȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊƪƣȌشƮƵȺƦɐȲȌƧȲƊɈǞɹƊƪƣȌشǿȌƮƵȲȁǞɹƊƪƣȌ�
ƮƵ�ȯȲȌƧƵƮǞǿƵȁɈȌȺ�ƧƊȲɈȌȲƋȲǞȌȺ�Ƶ�Ɗ�˛ɮƊƪƣȌ�ƮƵ�ɐǿ�ɈƵɈȌ�ȁƊƧǞȌȁƊǶ�
à cobrança de emolumentos, matéria, inclusive, objeto do 
Projeto de Lei (PL) nº 4334/2020, apresentado pelo Deputado 
Federal, Vice-Presidente da CNA e Presidente do Sistema Faeg/
Senar, José Mário Schreiner, que determina o teto de R$250,00 
(duzentos e cinquenta reais) para o registro de garantias 
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vinculadas às cédulas de formalização das operações de 
˛ȁƊȁƧǞƊǿƵȁɈȌ�ȲɐȲƊǶة�ƊǶɈƵȲƊ�Ɗ�mƵǞ�ȁѥةׁׅ׀خ׆��ƮƵׁ׃��ƮƵ�ƮƵɹƵǿƦȲȌ�ƮƵ�
��Ƶ�˛ɮƊ�ȲƵǐȲƊȺ�ȯƊȲƊ�Ɗ�ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƪƣȌ�Ƶ�ȌȯƵȲƊƪƣȌ�ƮȌ�ȺǞȺɈƵǿƊة׃ׇׁ
de registro eletrônico de imóveis e sua interoperabilidade com o 
sistema de registro ou depósito eletrônico centralizado de ativos 
˛ȁƊȁƧƵǞȲȌȺ�Ƶ�ƮƵ�ɨƊǶȌȲƵȺ�ǿȌƦǞǶǞƋȲǞȌȺخ

AUXÍLIO EMERGENCIAL A AGRICULTORES 
FAMILIARES

0ǿ�ƮƵƧȌȲȲƺȁƧǞƊ�ƮƊ�ȯƊȁƮƵǿǞƊ�ƮƵ˜ƊǐȲƊƮƊ�ȯƵǶȌ�ȁȌɨȌ�ƧȌȲȌȁƊɨǠȲɐȺة�
foi editada a Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, que estabelece 
medidas excepcionais de proteção social para o período de 
ƵȁǏȲƵȁɈƊǿƵȁɈȌ�ƮƊ�ƵǿƵȲǐƺȁƧǞƊ�ƮƵ�ȺƊɑƮƵ�ȯɑƦǶǞƧƊ�ƮƵ�ǞǿȯȌȲɈƓȁƧǞƊ�
internacional. Esse normativo instituiu o pagamento de um 
auxílio emergencial, no valor de R$600,00 (seiscentos reais), 
àqueles que tiveram seu orçamento comprometido.

A CNA defendeu que o benefício estendia-se, também, aos 
agricultores familiares que se enquadrassem nos requisitos 
˛ɮƊƮȌȺ�ȁƊ�mƵǞة�ɈƵȁƮȌ�ƊɈɐƊƮȌ�ǯɐȁɈȌ�ƊȌ�0ɮƵƧɐɈǞɨȌ�Ƶ�ƊȌ�mƵǐǞȺǶƊɈǞɨȌ�
para a edição de norma a esclarecer, de maneira inequívoca, que o 
recebimento do auxílio emergencial, por integrantes da categoria, 
não lhes retira a condição de segurados especiais, o que foi 
alcançado com a publicação da Lei nº 14.048, de 24 de agosto de 
2020, que traz esse esclarecimento em seu art. 3º, inciso I. 

FLEXIBILIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES  
DO EMPREGADOR RURAL EM TEMPOS  
DE PANDEMIA

Para mitigar os efeitos do estado de calamidade pública 
decretado no País, o Governo editou a Medida Provisória (MP)  
nº 927 e a Medida Provisória (MP) nº 936, ambas trazendo medidas 
trabalhistas emergenciais que poderiam ser adotadas por 
empregadores e empregados no intuito de preservar o emprego e 
a renda e, ainda, garantir a continuidade das atividades laborais.
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A CNA apoiou tais iniciativas do Executivo, tendo inclusive 
apresentado emendas para aperfeiçoar o texto da MP  
nº 927, incluindo, por exemplo, a dispensa de realização de 
exames médicos ocupacionais, inclusive demissionais,  
nos contratos de trabalho de curta duração, de safra e por 
prazo determinado. 

A Medida Provisória (MP) nº 936 foi convertida na Lei nº 14.020, 
dispondo sobre o Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda (BEm), preservando mais de 15 milhões  
de empregos.

Todavia, a Medida Provisória (MP) nº 927 não foi votada pelo 
Congresso Nacional e caducou em 19 de julho deste ano. A partir 
de então, a CNA, por meio de sua Comissão Nacional de Relações 
do Trabalho e Previdência Social (CNRTPS), tem orientado os 
empregadores rurais quanto às providências a adotar para evitar 
problemas, pois praticaram atos com desdobramentos futuros 
calcados em medida provisória que – lamentavelmente – não foi 
convertida em lei.

Concomitantemente, a CNA, junto com as demais Confederações 
Patronais, tem atuado junto à Comissão Tripartite Paritária 
Permanente (CTPP) para que o Governo efetive a postergação 
do prazo para a realização dos exames ocupacionais, mantenha 
a prorrogação da vigência dos mandatos das CIPAs e, ainda, 
proceda à suspensão de treinamentos eventuais e periódicos até 
�خ�Ȍ�˛ǿ�ƮȌ�ƵȺɈƊƮȌ�ƮƵ�ƧƊǶƊǿǞƮƊƮƵ�ȯɑƦǶǞƧƊفƊȌ�ǿƵȁȌȺـ

PRORROGAÇÃO DE MANDATOS SINDICAIS  
EM RAZÃO DA PANDEMIA  

A CNA trabalhou, junto ao Executivo e ao Legislativo, para 
que autorizado fosse, às entidades sindicais, a realização de 
reuniões e assembleias virtuais, até 31 de dezembro de 2020, 
independentemente de previsão estatutária, bem como para 
que se possibilitasse a prorrogação do prazo de duração dos 
mandatos de dirigentes sindicais, vencidos ou vincendos 
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durante o período de calamidade pública decretado no País.  
A matéria foi incluída na MP 931/2020, posteriormente 
convertida na Lei nº 14.030/2020.

PRORROGAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DO ESOCIAL

Em 23/10/2020, foram publicadas pelo Ministério da Economia, 
ȁȌ�(ǞƋȲǞȌ��˛ƧǞƊǶ�ƮƊ�ÇȁǞƣȌـ�(�Çةف�ƊȺ�§ȌȲɈƊȲǞƊȺ�!ȌȁǯɐȁɈƊȺ�ȁѥ�ׇ׆�Ƶ�
77, que tratam do eSocial.

A Portaria nº 77 dispõe sobre a versão S-10 do leiaute do 
eSocial, disponível no endereço https://www.gov.br/esocial/.  
��ɨƵȲȺƣȌ�ƮƵ˛ȁǞɈǞɨƊ�ǏȌǞ�ȯɐƦǶǞƧƊƮƊ�ƊǞȁƮƊ�ȁƊ�ȯȲǞǿƵǞȲƊ�ȱɐǞȁɹƵȁƊ�ƮƵ�
novembro. 

E, atendendo a pedido da CNA e das demais Confederações 
Patronais que participam do GT Confederativo, no sentido de 
que os prazos do cronograma de implantação tivessem início 
ƊȯȍȺـ�׆�ȺƵǞȺف�ǿƵȺƵȺ�ƮƊ�ƮǞɨɐǶǐƊƪƣȌ�ƮƊ�ɨƵȲȺƣȌ�˛ȁƊǶة�Ȍ�wǞȁǞȺɈƶȲǞȌ�ƮƊ�
Economia editou a Portaria Conjunta nº 76, trazendo, então, os 
novos prazos do eSocial. 

As mudanças com maior impacto para o setor rural estão no 
Grupo III, com a prorrogação do prazo para envio dos eventos 
periódicos, que passa de setembro deste ano para 10 de maio 
de 2021. Não será necessário o envio de eventos anteriores, pois 
serão exigidos apenas os dados referentes a fatos ocorridos a 
partir de 1º de maio de 2021. Os eventos de SST (S-2210, S-2220 e 
S-2240), para o Grupo III, foram prorrogados para 10 de janeiro de 
2022, com a inclusão de fatos ocorridos a partir dessa data.

Os prazos de SST para os Grupos I e II também foram 
prorrogados (para 8 de junho de 2021 e 8 de setembro de 2021, 
respectivamente).
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MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

A CNA atuou pelo aperfeiçoamento e posterior aprovação da 
Medida Provisória (MP) nº 905/2019 (“MP do Emprego”, “MP do 
Contrato Verde Amarelo”), que introduzia importantes medidas 
ƮƵ�ȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊƪƣȌ�Ƶ�ƊɈɐƊǶǞɹƊƪƣȌ�ƮƊ�ǶƵǐǞȺǶƊƪƣȌ�ɈȲƊƦƊǶǘǞȺɈƊخ�yȌ�
entanto, referida medida provisória acabou (lamentavelmente) 
sendo revogada (pela Medida Provisória nº 955, de 20/04/2020), 
em virtude de desacertos políticos entre Executivo e Legislativo.

Não obstante isso, a CNA permanece acompanhando o 
encaminhamento de suas propostas de reforma e atualização da 
legislação trabalhista junto ao Grupo de Altos Estudos do Trabalho 
(Gaet), instituído pela Portaria nº 1001, de 04/09/2019, com o 
objetivo de avaliar o mercado de trabalho brasileiro sob a ótica da 
modernização das relações trabalhistas e matérias correlatas.

Por outro lado, insta registrar que a CNA realizou um workshop 
trabalhista, em 19/11/2020, oportunidade em que, com a 
participação de convidados especiais, debaterá/debateu temas 
como “a revisão das NR’s e o impacto no agronegócio”,  
��Ƶٳכםכם�ƊȺ�ǿɐƮƊȁƪƊȺ�ƮƊȺ�ȲƵǶƊƪȪƵȺ�ƮȌ�ɈȲƊƦƊǶǘȌ�Ƶǿٲ
 O evento será/foi .”לםכם�ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊȺ�ɈȲƊƦƊǶǘǞȺɈƊȺ�ȯƊȲƊٲ
transmitido ao vivo pelo ɯȌɐɈɐƦƵ do Sistema CNA.

REFORMA TRABALHISTA RURAL 

A CNA prossegue participando dos debates e da elaboração 
de proposta para a reforma trabalhista rural, dedicando-se 
à adequação das normas à realidade e às peculiaridades do 
trabalho no campo.
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Foi publicada, em 27/10/2020, a Portaria nº 22.677, atribuindo 
nova redação à Norma Regulamentadora (NR) 31, que trata 
da segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, 
ȺǞǶɨǞƧɐǶɈɐȲƊة�ƵɮȯǶȌȲƊƪƣȌ�˜ȌȲƵȺɈƊǶ�Ƶ�ƊȱɐǞƧɐǶɈɐȲƊخ

A nova NR 31 já nasce com uma marca histórica: todo o seu texto 
alcançou 100% (cem por cento) de consenso e aprovação entre 
as bancadas de representantes do Governo, dos trabalhadores 
Ƶ�ƮȌȺ�ƵǿȯȲƵǐƊƮȌȲƵȺ�ȁȌ�ƓǿƦǞɈȌ�ƮƊ�!ȌǿǞȺȺƣȌ�ÀȲǞȯƊȲɈǞɈƵ�§ƊȲǞɈƋȲǞƊ�
Permanente (CTPP), onde são elaboradas e revisadas as 
normas regulamentadoras (e do qual a CNA faz parte). E todas 
as negociações foram acompanhadas por representantes do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), que atua como observador 
naquele colegiado.

1�ǏƊɈȌ�ȱɐƵ�Ɗ�ȁȌɨƊ�yªׁ׃��ɈȲƊɹ�ɐǿ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌ�ƊƧȲƶȺƧǞǿȌ�ƮƵ�
disposições (seu texto é mais extenso que a norma anterior), 
ɈȌƮƊɨǞƊ�ƧȌȁȺȌǶǞƮƊƮƊȺ�ƊǐȌȲƊ�ƵȺɈƣȌ�ƊǶǞة�ƮƵ�ǿƊȁƵǞȲƊ�ȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊƮƊة�
facilmente compreensível e exequível, todas as obrigações 
pertinentes ao trabalho rural, adequadas às características e 
ƵȺȯƵƧǞ˛ƧǞƮƊƮƵȺ�ƮȌ�ȺƵɈȌȲة�ȺƵǿ�ȱɐƊǶȱɐƵȲ�ȯȲƵǯɐǠɹȌ�Ɯ�ȺƊɑƮƵ�ƵشȌɐ�Ɯ�
segurança dos trabalhadores. 

Afastados foram os itens impossíveis de cumprir e/ou que apenas 
representavam um custo ao produtor, sem nada agregar à 
efetiva tutela do trabalho no campo. E restam mais claras ao 
ȯȲȌƮɐɈȌȲشƵǿȯȲƵǐƊƮȌȲ�ȲɐȲƊǶة�ƊȌ�ɈȲƊƦƊǶǘƊƮȌȲ�ȲɐȲƊǶة�Ƶ�ƊȌ�˛ȺƧƊǶ�ƮȌ�
trabalho, as regras que devem ser seguidas, aplicadas e exigidas, 
evitando-se autuações indevidas (como outrora ocorria) por 
descumprimento de normas regulamentadoras que sequer são 
aplicáveis no campo, por destinadas ao ambiente urbano.

A nova NR 31 entrará em vigor em 01 (um) ano, dispondo os 
empregadores e empregados rurais desse prazo, portanto, 
para proceder aos ajustes e adequações necessários e/ou 
pertinentes, sendo que a Comissão Nacional de Relações do 
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Trabalho e Previdência Social (CNRTPS) da CNA organizará 
uma série de eventos, ao longo do período, para bem orientar e 
esclarecer a todos. 

Àª� �mR����!1Ç�� 0ªÀ��ِ�0å§�²X$������!�m�ª

A CNA habilitou-se, como assistente da União Federal, nos autos 
da Ação Civil Pública nº 0000317-69.2020.5.10.0009, proposta pelo 
Ministério Público do Trabalho (MPT). 

A entidade não apenas demonstra a regularidade dos processos 
de revisão de normas regulamentadoras (dentre esses, o próprio 
processo de revisão da NR 31), como defende, de maneira 
contundente, a validade técnico-jurídica da Portaria nº 1.359, de 
09 de dezembro e 2019.

Referida Portaria altera o Anexo 3 da NR 15 (estabelecendo sua 
aplicação somente às  atividades desenvolvidas em ambientes 
ǏƵƧǘƊƮȌȺ�Ȍɐ�Ƶǿ�ƊǿƦǞƵȁɈƵȺ�ƧȌǿ�ǏȌȁɈƵ�ƊȲɈǞ˛ƧǞƊǶ�ƮƵ�ƧƊǶȌȲة�
onde o empregador pode controlar as condições térmicas) e, 
concomitantemente, inclui o Anexo 3 à NR 9, para dispor acerca 
da obrigação do empregador de elaborar um programa de 
prevenção de riscos que resguarde a saúde do trabalhador em 
atividades com exposição ao calor, trazendo, inclusive, medidas 
de controle exclusivas para as atividades exercidas a céu aberto.

TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Em que pese a edição da Portaria nº 604, de 18 de junho de 2019, 
que “ƮǞȺȯȪƵ�ȺȌƦȲƵ�Ɗ�ƊɐɈȌȲǞɹƊƪƣȌ�ȯƵȲǿƊȁƵȁɈƵ�ƮƵ�ɈȲƊƦƊǶǘȌ�ƊȌȺ�
domingos e feriados civis e religiosos a que se refere o artigo 68, 
parágrafo único, da CLT”, e sua alteração pela Portaria  
nº 19.809, publicada em 28/08/2020, ambos os normativos não 
ƧȌȁɈƵǿȯǶƊȲƊǿ�ƊǶǐɐǿƊȺ�ƊɈǞɨǞƮƊƮƵȺ�ƮƵȺƵȁɨȌǶɨǞƮƊȺ�ȁȌ�ƓǿƦǞɈȌ�
rural e cuja autorização, para o trabalho aos domingos e feriados 
em caráter permanente, se faz não apenas necessária, mas 
absolutamente imprescindível. 
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Além disso, a extensão da autorização para o trabalho aos 
domingos e feriados aos “setores essenciais conforme previsto 
ȁȌ�ƊȲɈמ�ى҂�ƮȌ�(ƵƧȲƵɈȌ�ȁ҂لםףםىכל��ƮƵכם��ƮƵ�ǿƊȲƪȌ�ƮƵכםכם�” (item X, 
acrescido pela Portaria nº 19.809/2020) pode ensejar a interpretação 
– ainda que absolutamente equivocada – de que sua aplicabilidade 
está restrita ao período em que perdurar o estado de calamidade 
pública decretado no País face à pandemia da Covid-19, com efeitos 
até 31 de dezembro do ano em curso.

Nesse contexto, a CNA enviou ofício ao Secretário Especial 
de Previdência e Trabalho, solicitando a edição de uma nova 
portaria, desta vez abrangendo outras atividades desenvolvidas 
no campo e na agroindústria, e deixando claro que a autorização 
para o trabalho aos domingos e feriados, delegada aos setores 
essenciais, não se limita a 31/12/2020. 

PREVALÊNCIA DO “NEGOCIADO” SOBRE O 
ٗm0JX²m�(�٘�ِ�y0J�!X�$¢0²�!�m0ÀXß�²

A CNA foi admitida, como amicus curiae, nos autos do Recurso 
Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.121.633 (com repercussão 
geral reconhecida), e já realizou sustentação oral defendendo 
que “é plenamente constitucional convenção ou acordo 
ƧȌǶƵɈǞɨȌ�ƮȌ�ɈȲƊƦƊǶǘȌ�ȱɐƵ�ȺɐȯȲǞǿƊ�Ȍɐ�ȲƵȺɈȲǞȁǯƊ�ƮǞȲƵǞɈȌ�ɈȲƊƦƊǶǘǞȺɈƊ�
não assegurado constitucionalmente, tal como no caso da 
ƧǘƊǿƊƮƊٲ�ǘȌȲƊ�Ǟȁ�ǞɈǞȁƵȲƵلٳ�ȁȌɈƊƮƊǿƵȁɈƵ�ȱɐƊȁƮȌ�ƧȌȁƧƵƮǞƮƊȺل� 
no mesmo instrumento, outras vantagens pecuniárias e/ou 
outras utilidades em compensação”. 

A entidade pugna pela garantia da efetividade do disposto 
no artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal, e pela segurança 
ǯɐȲǠƮǞƧƊ�ƮȌȺ�ȯƊƧɈȌȺ�ƧȌǶƵɈǞɨȌȺ�˛ȲǿƊƮȌȺ�ƵȁɈȲƵ�ƵǿȯȲƵǐƊƮȌȲƵȺ�Ƶ�
empregados. 
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LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO 
Àª� �mRن��m(Àªه

Em 01/09/2020, foi publicada a Portaria nº 2.309/GM/MS, de 28 de 
agosto de 2020, que alterava a Portaria de Consolidação nº 5/GM/
MS, de 28 de setembro de 2017, e atualizava a Lista de Doenças 
Relacionadas ao Trabalho (LDRT), apontando como doenças 
ocupacionais diversas ocorrências (como a própria Covid-19) que 
não guardam vínculo direto com a natureza do trabalho exercido. 

As consequências da nova LDRT eram nefastas ao agronegócio, 
em especial nas esferas trabalhista e tributária, com (equivocada) 
emissão de CAT, concessão de estabilidade de 12 (doze) meses 
ao empregado, majoração da alíquota do Risco Ambiental 
do Trabalho (RAT), judicialização de danos patrimoniais e 
propositura de ações regressivas pelo INSS.

Assim, a CNA, como representante dos produtores rurais 
brasileiros, e junto às demais Confederações Patronais, postulou 
a revogação da Portaria nº 2.309/GM/MS, de 28 de agosto de 
2020, pleito imediatamente atendido pelo Governo que, no dia 
seguinte, fez publicar a Portaria MS nº 2.345, tornando sem efeito 
o normativo impugnado.


